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 ةظوفحم عبطلا قوقح ةفاك

 ىلوألا ةعبطلا
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 م.م.ش ةرهصنملا - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد
 بادالا ةيلكل هجاوملا هدبع دمحم مامإلا ش ةروصنملا : عباطملاو ةرادإلا

 ننننل كيف ف0 1
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 ريدقتو ركش ْ

 .. لضافلا ىذاتسأ ىلإ

 .. فيلخ فسوي / روتكدلا ذاتسألا

 .. قيرطلا تارثع هداشرإو هحصنب ىناقو ىذلا

 .. ميحرلا بألا ناكف

 .. ملم دشرملاو

 ثحبلا اذه نع هيزجي نأ العو لج هللا ايعاد

 . ءازجملا ريخ هبحاصو

 فلوم ا





 ءادمهإ

 .. دهاجملا ملسملا ىرصملا حالفلا ىلإ

 .. رهاطلا هقرع نم ةبيطلا ضرألا ىقس ىذلا
 ع ع

 .. هير نذإب نيح لك اهلكأ ىتؤت
 . فسوي دمحأ اطع : بيبحلا ىدلاو ىلإ

 .. صيخرو لاغ لك ىلع اهئانبأ ميلعت ترثآ ىتلا ىلإو
 . ةبيبحلا ىتدلاو ىلإ





 ةسمدقم

 تائيسو ىسفن رورش نم هللاب ذوعأو « هرفغتسأو هنيعتسأ و هدمحأ « هلل دمحلا

 : دعبو « ىلامعأ

 ل طاح لاق ء ل «يضوتر يان نآس اب سب ل فكم

 هلع ىبنل ماقو , 4 نورك مهّلعلو مهيلإ لن ام ساّلل نيبثل ركذلا كيلإ انلزنأو )»
 هند ماكحأ نم ع اوأس مو + مهلرف ىلع كش ام كاي ؛ ؛ مق ريخ ةمهلا

 هلا دبع مه زري: هجاحص نمر هدعب نم ىلا نآرقلا اي ىاصت

 ىرعشألا ىسوم وبأو « تباث نب ديزو « بعك نب ىبأو « سابع نب هللا دبعو « دوعسم

 قمعتلاو رحبتلا ةبغم ةيشخلا دشأ نوشخي مهو ةباحصلا نم ليجلا اذه ىضمو . مهريغو
 نيبملا ببسلاو مهبملا ظفللا ةفرعم كلذ نم مهافك دقف « ميركلا نآرقلا تايآ ريسفت ىف

 . ةينارقلا تايآلا لوزنل

 هتاوزغ روضحو « هلي ىبنلا ةبحص مهتتاف مهنأ اودجو نيعباتلا دهع ءاج املو

 ,هماكحأو هرارسأ نم ريثك ةفرعم مهتافو ,ىحولا لوزن ثادحأ اونياعي مل مهنأو ؛ هداهجو
 « مهنولأسيو « مهنوتفتسي ةباحصلا نم  ريسفتلا ىف زرابلا  رفنلا اذه لوح اوفتلاف

 هنوقلتي ام نووريو نوظفحيو « مهيديأ ىلع نوذملتتيو « مهب نودتقيو « مهنم نوملعتيو
 « ةمركعو « دهاجُمو « ةداتق مهنيب نم رهتشا « ريسفتلا ىف ءاملع مهنيب نم جرختف مهنع
 . مهريغو « ريبكلا ىدسلاو « ىبعسلاو « كاحضلاو

 ةباحصلا ىديأ ىلع اوذملتت نيذلا ءاملعلا نيعباتلا ءالؤه دحأ ريبكلا ىّدَسلا ناكو
 « ريسفتلا ىف ةباحصلا مالعأ نم َنيمّلَع ىديأ ىلع ذملتتي نأ ىدسلل رّدُق دقف « ماركلا

 . ةغلاب ةيهأ هريسفتل ناك انه نمو , سابع نب هللا دبعو ء دوعسم نب هللا دبع : امهو
 هقياور ىلع صرحت هدعب نم ةيلاتلا روصعلا ىف ريسفتلا بتك تلعج « ةعيفر ةجردو



 نم ليل ولواح ام نيب فالخلا اق اضيأ انه نمو « بيرق نآ ىتح ظضحلاب هدهعتو هلقنو

 ةلزنم تقاف ىتح تح هتلزنمب اوعفتراو هولدعو هوَقّنو نم نيبو « ةيملعلا ىدسلا ةيصخش

 . هيرصاعم

 اريسففت هل نأ ىلع ميدنلا نبا صنف « اميدق نيثحابلا رظن ىدسلا ريسفت تفل دقلو
 نأ ىلع « نيكزس داؤفو ركاش دومحم ناذاتسألا صن اًثيدحو « ريسفتلا بتك ىف افنصم

 . روثأملاب ريسفتلا ىف ةفلؤملا بتكلا لئاوأ نم ريبكلا ىدسلا ريسفت

 : ةيملعلا هتيصخش لوح مئاقلا فالخلا اذهو , يدسلا ريسفتل ةيمهألا هذه تناكو

 نم ريسفتلا اذه عمجل ىل ةعفاد ابابسأ « هتيمدقأو ريسفتلا اذه ةيقبسأ ىلع نيثحابلا صنو

 مسر اهلالخ نم نكمي ةروص ىف هجارخإو هقيقحت ةلواحمو « روثأملاب ريسفتلا بتك نوطب
 . ريسفتلا خيرات نم ةركبملا ةلحرملا هذه ىف روثأملاب ريسفتلل ةروص

 ىل نيبت « ريسفتلا بتك ىف ىدسلا اهاور ىتلا راثآلا نم زيثك ىلع عالطا دعبو

 تاعوضوم ىف تايليئارسإ نم ىدسلا هاور ام وهو « ثحبلا اذه بلطتي رخآ ببس

 نكمي ام نايبو « اهرداصم ةفرعمل « ليلحتلاو ثحبلا فقوم اهنم فوقولا ىلإ جاتحت .ىتس

 سم دق ثحبلا اذه لعلو « ىنارقلا ريسفتلا ىف هتروطخ نايبو « هضفر نكمي ايو هلوبق

 . بناجلا اذه

 ريرفتلا بتك نم ىدسلا ريسفت ةدام عمج ىلع : الوأ موقي ثحبلا جهنمف اذلو

 تهتنا «راثآ نم اهب ام تعمجف « ريسافتلا نم هريغو نايبلا عماج ريسفتب تأدتباف «روثأماب

 ىف ةبترم تدرو امك ميركلا نآرقلا تايآ ىلع اهييترتب تمق راثآلا هذه عمج دعبو

 راثآلا ىلإ ةيشاحلا ىف اريسثم « حضوألا نتملاو ىوقألا دانسإلا تاذ راثآلا امدقم « اهروس

 سبللا ةلازإل لاوقألا نم براضت ام نيب عمجلا نكمأ ام تلواحو « ةكورتملا

 . لاكشإلاو

 « دانسإلا لسالس ىف ةدراولا ةاورلا مجارتب قحلم نم دبال ناك صنلا عمج

 يف درو ام جيرخت هيف اتلراح ناث سلو ؛ مهبت ىف ىدسلل اوجرح نب فيولا
 . ةفيرش ةيوبن ثيداحأ نم ىدسلا ريسفت



 دالبلا ىف هتالقنتو « هتأشنو هدلومو هبسنو همسا « ىدسلا نع اهلوأ ىف تثدحت

 لصفلا اذه امعدُم « ةيملعلا هتلزنمو « ةيصخشلا هتافصو « هذيمالتو « هتذتاسأو « ةيمالسإلا

 . مجارتلا بتك ىف ةرثعبملا راثآلاب ةساردلا نم

 صئاصخلا زاربإو « ةيساسألا ىدسلا ريسفت رداصمب فيرعتلا ناك ىناثلا لصفلا ىفو

 . ريسفتلا ىف هجهنم مث « هريسفتل ةزيمملا

 «هريسفت ىف ىدسلا اهل ضرعت ىتلا ىربكلا اياضقلا ةساردل ثلاثلا لصفلا تصصخو
 .تايليئارسإلاو « هباشتُماو مكحمل او «خوسنملاو خسانلاو «تاءارقلاو «لوزنلا بابسأ :لاثمأ

 . اهيلإ تلصو ىتلا جئاتنلاب اصخلم تمدق ةساردلا ةياهن ىفو

 :رداصملا

 : تاعومجم ىف اهبيترت نكمب ثحبلا ىف اهيلع تدمتعا ىتلا رداصملا

 دقو « اهمهأ وهو ىربطلل نايبلا عماج اهلوأو « روثأملاب ريسفتلا بتك ةعومجم - ١

 نارقلا ماكحأل عماجلا مث « ريسفتتلا اذه ىف ةتبثملا تايورملا لكل اساسأ هتدمتعا

 ريدقلا حتفو « ىطويسلل روث ردلاو ءريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفتو « طل

 خيراتلاو « رجح نبال بيذهتلا بيذهت اهمهأ نم ناكو « مجارتلا بتك ةعومجم - ؟

 4 ىبهذلل ظافحلا ةركذتو 4 متاح ىأ نبذ ليدعتلاو حرجلاو 4 ىراخبلل ريبكلا

 راعالاو « ىطويسلل نشا مولع يف ناقإا اهنأ يم اكو يلا وعلا بح

 بستحملاو ءدهاجُم نبال تاءارقلا ىف ةعبسلا باتكو « ىمزاحلل خوسنملاو خسانلا ىف

 . كلذ ريغو « ىنج نبال

 ةدراولا ةيوبنلا ثيداحألا جيرخت ةلواحم ىف اهتدمتعا ىتلا ثيدحلا بتك ةعومجم - 4

 عّمجُمو « دمحأ مامإلل دنسملاو « مكاحلل كردتسملاك « هريسفت ىف ىدسلا نع
 . ثيدحلا ملع ىف حالصلا نبا ةمدقمو « ةجاّم نبا ننسو « ىمتيهلل دئاوزلا
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 « ىبهذلا نيسح دمحمل نورسفملاو ريسفتلا اهمهأ نم نيرصاعملا بتك نم ةعومجم - ©

 . اهريغو « فيلخ فسوي روتكدلل ثيدحلاو نآرقلا ىف تاساردو

 اعيمج اهجردأس . اهنم تذخأ عجارمو رداصم تاعومجملا هذه بناج ىلإ تْلظ دقو
 . اهب صاخلا تبثلا ىف هللا ءاش نإ

 « ىنآرقلا ريسفتلا لاجم ىف نيثحابلا ةمدخ هب تلواح عضاوتم دهج اذهف « اريخأو

 ىسفن نم وهف ىرخألا تناك نإو « ةئمو هللا نم لضف وهف هيف قحلا تبصأ دق تنك نإف

 . ناطيشلاو

 .. ليبسلا دصق هللا ىلعو

 ؟ ١







 لوألا لصفلا

 ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ





 ريبكلا ىدّسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ

 : هبسنو همسا ١-

 بنيز ىلوم « روعألا ؛'ريبكلا ىدسلا ةميرك ىبأ نب , نمحرلا دبع نب ليعامسإ وه

 ايقرق بسنف « شيرق سأو « ّصُق نب فام دبع نب ىلا ةَمْخَس نب سبق تح
 (5) هل مجرت نمم دحأ اهيلع فلتخي مل ةينكلا هذهو . دمحم ابأ ىنكي ناك « 2210 ءالولاب

 مسقنا دقف « هبسنو هدج ىف عقي فالخلا امنإو « هيبأ مسا ىلع اضيأ فالخ كانه سيلو

 هنأ ىلع امهريغو « رجح نباو « ىراخبلا صني امنيبف « هدج مسا ىف هل نومجرتملا

 « ريثألا نباو « ىتسبلا نابح نبا ىري « 29 « ةميرك ىبأ نبا ل نمحرلا دبع نب ليعامسإ »

 ىلع صني ملو « 247 « ٍبيَوَذ ىبأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ » هنأ ىومحلا توقايو
 مسا ركذ دقف « ريثألا نبا امأو « © نابح نبا ىوس ةريخألا ةيمستلا هذه هدج ةيمست
 ليعامسإ :مهنم ؛ةعامج ةيمستلا هذهب رهتشاو» :الئاق درطتسا مث ءافنآ هانركذ امك ىدسلا
 . (7 ( روعألا يدسلا وه ةيرك ىبأ نب ىدسلا » : ليقو « «بيؤذ ىبأ نب نمحرلا دبع خبا

 قاس دقف « سابتلالا ةيشخ ةينكلا ىلع هّبن امنإو « بيؤذ ىبأ نبا ١ ىلع ريثألا نبا صني ملف
 نب ليعامسإ » : لاقف « توقاي امأو . ةاورلا روهمج عم قفتي امب ىدسلا ةمجرت كلذ دعب

 . © ( ةيرك ىبأ نب نمحرلا دبع : ليقو , روعألا ىدسلا بيؤذ ىبأ نب نمحرلا دبع
 ةمجرتلا قوسيو « كشلا اذه دعبي هنأ ديب , هدجل ةريخألا ةينكلا هذه ىف كسشي توقايف

 . افنا هريغو ىراخبلا اهقاس امك

 نبال بيذهتلا بيذهت « 184 / 1١/١ متاح ىبأ نبال ليدعتلاو حرجلا « 551 / 1١/١ ىراخبلل ريبكلا خيراتلا )١(
 . 7117/1١ ىنالقسعلا رجح

 مجعن ,. ١ / ٠١9 ىدوادلل نيرسفملا تاقبط ,« 5١5/1١ بيذهتلا بيذهت « ١ / ١814/1١ ليدعتلاو حرجلا (5)

 . 5057/5 ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا

 . اهسفن عضاوملا (*)
 مجعم ؛ 571 ص ريثألا نبال باسنألا بيذهت ىف بابللا « ١١١ ص ىتسبلا نابح نبال راصمألا ءاملع ريهاشم (4)

 . ١/7 ىومحلا توقايل ءابدألا

 . ه592ا7/ ص بابللا (5) . نابح نبال قباسلا ردصملا (5)

 . قباسلا توقاي ردصم (ا/)
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 وهف « هدج مسا ديدحت ىف ىراخبلا ةمجرت دمتعن نأ ىفكي فالخلا اذهل امسحاو
 . )١( هل مجرتم مدقأ

 بشن دقف نيتلمهملا لادلا ديدشتو نيسلا مضب ىّدّسلاب ) هتبسن ىف فالخلا امأو

 . اهيلإ هتبسن ىف اببس تناك ىتلا 257( ةدسلا ؛ عقوم ديدحت ىف نيمجرتملا فالتخا ببسب

 ( ةدسلا » نأ نوري , ىلماعلاب ءاهتناو « ىجرزخلاب ارورمو « ريثألا نباب اءدب ةاورلا بلغأف

 . () عناقملا عيبل اهدنع سلجي ىدسلا ناك « ةفوكلاب ريبكلا دجسملاب باب ةدس ىه

 ىف ةنيدملاب سلجي ناك هنأل ىدسلا ىمس هنأ ىلإ « ةبيتق نبا هقفاوو « متاح ىبأ نبا بهذو

 . 29 (ةّدَسلا » وأ ( دسلا ) هل لاقي عضوم

 اقفاوم - امهلوأ دروأف ءاعم نييأرلا قاس لب « ديدحتلا فقوم فقي ملف توقاي امأو

 هنم ةروكذملا ةبسنلا امأو » : لاقف كلذ ىف هقبس نم ىراّسناوخلا فلاخو . 0*2 ىكلفلا

 . 29 ( مارحلا دجسملا ىف ةادس ىلع ريسفتلا سردي ناك هنألف  ىدسلا دصقي

 «ةأشنلا ىفوك رسفملا ىدسلا نأ ىلع مهنم عامجإ كانهف ةاورلا نيب فالخلا اذه عمو

 « يؤ رو « اعامس امهريغو كيرشو « ىبعشلا لاثمأ نييفوكلا نم نم هيرصاعم نيبو هنيب نأو

 . هاوس ىلع لوألا ىأرلا حجرن انلعجي امم  نآرقلا ريسفت ىف تاشقانمو

 هاو هنأب همهتا ىذلا ناورم نب دمحم نع هيأر ىوري متاح ىبأ نبا نأ انملع ام اذإو

 ىفوك ىدسلا نأ ىلع ةاورلا روهمج عم قفتا دق اتوقاي نأو « "97 كورتم ثيدحلا ركنمو

 :الئاق هيلع قلعو هدروأ ىذلا « ىلماعلا نع القن هيأر دروأ امنإ ىراسناوخلا نأو , 2 ةأشنلا

 هب هسفن ىلماعلا ذخأي ملو (9) ( هتلقن نيأ نم ملعأ الو « باتكلا ةدوسم ىف هتدجو »

 )١( ريبكلا خيراتلا 1١/351/1١ .

 دجسم باب ىلع عناقملا هعيبل كلذب ىدسلا ليعامسإ ىمسو « قاورلا نم هلوح ام : مظعألا دجسملا ةدسو : ةدسلا (؟)

 . 191/١ ص ددس ةدام : برعلا ناسل ةفوكلا

 . 7 ١/ 5 ىلماعلل ةعيشلا نايعأ ١" ص ىجرزخلل لامكلا بيذهت ةصالخ « 577 ص بابللا (؟)

 . 045: / ١ ةيينق نبال فراعملا « 184 / ١/١ ليدعتلاو حرجا (5)

 . 17/107 ءابدألا مجعم (ه)

 . « تاّدص 9 بوصأ ةحوتفملا لعلو « ةطوبرملا ءاتلاب اذكه تدرو ىراسناوخلل 7/1١ ٠ تانجلا تاضور (19)

 . 16/17 ءابدألا مجعم (4) . 188/1١/1١ ليدعتلاو حرجلا (7)

 . 8/15 ةعيشلا نايعأ (8)
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 . لوعملا هيلع ىذلا وه لوألا ىأرلا نأ نم هانحجر ام انيدل دكأت

 :هدلوم "؟

 هتأشن نإ لب « رداصملا نم هيلإ تعجر اميف هيلع رثعأ ملف « هدلوم خيرات نع امأ

 نأ كلذ ىف رداصملا هركذت ام ةياغو « هل نيمجرتملا رثكأ ىدل ةلوهجم نوكت داكت ةركبمل

 «سابع نب راو «ةريره ابأو « صاقو ىبأ نب دعسو ؛ىلع نب نسحلا ةباحصلا نم ىأر ىدسلا

 , (0) ءالؤهل ىدسلا ةي ؤرل اناكم وأ انامز رداصملا ددحت الو « ىردخلا ديعس ابأو ء رمع نباو

 ةنس لبق تاونس شاعو « دلو دق هنأ دبالف « هدلومل خيرات نيمخت ىف اندهتجا ام اذإف

 , (0ةباحصلا

 رشع ةريره ابأو « تاونس تس صاقو ىبأ نب دعس رصاع دق ىدسلا نوكي كلذبو

 « اماع نيرشعو ةسمخ رمع نباو ىردخلا ديعس ابأو « اماع رشع ةعست سابع نباو « تاونس

 .©9 كلذ نم رثكأ وأ

 : هتأشن - *“

 سيق تنب بنيز لزنمل اناكم انل ددحت ال رداصملا نكلو « 2) هسأر طقسم ىه زاجحلا

 سيق تنب بنيز » : هلوق اهل هتمجرت ىف رْبلا دبع نبا قاس دقف « هيف ىدسلا دلو ىذلا
 هيبأ نع ىدسلا نع ىورو . هابأ تقتعأ ء رسفملا ىدسلا ةالوم « ةيبلطُلا ةيسشرقلا ةّمرخَم

 ةرشع ىلع فانم دبع نب بلطملا ىنب نم ةمرخم نب سيق تنب بنيز ىنتبتاك : لاق هنأ
 ةرابعو . 2 ( هيَ هلع هللا لوسر عم نيتلبقلا تّّلص دق تناكو « املأ ىل تكرتف « فالآ

 ليوحت نأل ؛ ةنيدملا ىف تناك اهنأ ىلع لدت ؛ هللا لوسر عم نيتلبقلا تلص دق تناكو ١

 نأ دبال ىبنلا عم نيتلبقلا ىلص ىذلاف « ( ةكم حتف ) حتفلا ماع لبق ةنيدملا ىف ناك ةلبقلا

 ) )1١بيذهتلا بيذهت ١/ » 51ءابدألا مجعم /1/ 18 .

 .598/5 بيذهتلا بيذهت (؟)

 <14 /؟/ 4 قباسلا ردصملا ه ه9 ةريره وبأو « ٠١5/١ /* ريبكلا تاقبطلا ه ه5 ةنس صاقو ىبأ نب دعس ىفوت (7)
 ديعس وبأو « ١88/١ / 4 قباسلا ردصملا ه /4 رمع نباو /١١5« ؟ / ؟ قباسلا ردصملا ه 58 سابع نباو

 . 86 / ؟ / ؛ قباسلا ردصملا ه /4 ىردخلا

 . امهريغو 184 / ١١/١ ليدعتلاو حرجلا 5501/1/١ ريبكلا خب يراتلا (4)

 . الهه / ١ ربلا دبع نبال باعيتسالا (5)
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 . ةنيدملا ىف نوكي

 نيذلا ةباحصلا نأ كلذ ديؤيو « ةنيدملاب ناك هدلوم نإ : لوقن نأ عيطتسن انه نمو

 . ةنيدملا ىف اعيمج اوناك مهآر

 مالسلا هيلع ىبنلا رصاع بأ ةياعر ىفو « ةليلج ةيباحص تيب ىف ىدسلا أشن دقف

 . اضيأ ةصلاخ ةيبرع ةئيب ىف « ةصلاخ ةينيد ةأشنلا هذه تناك دقف كلذ ىلعو « هتباحصو

 : ةيمالسإلا دالبلا ىف هتالقنت

 انفعست الو « ةفوكلا ىلإ لقتنا دقف « زاجحلا ىف هتايح ةليط يدسلا رمتسي ملو

 ةروص مسرن نأ عيطتسن الو « هببسو « لاقتنالا اذه خيرات ركذ ىف انيديأ نيب ىتلا رداصملا

 كلذل اذختم « هرسفي نآرقلا ىلع بكأ هنأ ىوس « ةديدجلا ةئيبلا هذه ىف هتايحل ةلماكتم

 لكأي لجرلا ناك دقف « )2١ عناقملا عيبل هتادس ىدحإ ىف اناكمو « ةفوكلا دجسمب اسلجم
 . هذي لمع نم,

 « هشيع بسك ىف اببس ةراجتلا نم هذاختاو « هذه ىدسلا ةايح نأ نظأ تنكو
 هروهظ لماوع نم نوكتس  ةفوكلا لهأ نم ريسفتلا ءاملعب هئاقلو نآرقلا ريسفتب هلاغتشاو

 . 29 كاذنآ ةفوكلا اهب جومت تناك ىتلا ةيسايسلا ثادحألا كرتعم ىف

 تناك امنإو « ىسايسلا رارقتسالا وأ ءودهلا فرعت ةفوكلا ىف ةيسايسلا ةايحلا نكت ملف

 : نيقيرف ىلإ اومسقنا ةفوكلا لهأ نأ كلذ ةجيتن ناكو « ةرئاث ةنيدم امئاد

 مهتناكم نع نوثحبي « اهل نانئمطا ال ىتلا ةبرطضملا ةايحلا هذه فلخ اوعفدنا قيرف

 « ايندلا اورقتحاف « اهعتم نع اوفرصناو « ةينافلا ةايحلا هذه نم مهيديأ اوضفن قيرفو
 ىهتنمب ةلودلا مهتلماع نأ بارطضالا اذه ةجيتن ناكو « ةرخآلل نولمعي اوضمو

 . 9 مهلاومأو مهءامد تحابتساو . ةدشلاو ةوسقلا

 ركبم تقو ذنم ةفوكلا لهأ لغس دقف « اهتمظع جوأ ىف ةينيدلا ةايحلا تناك كلذكو

 )١( ص لامكلا بيذهت ةصالخ ١”« رجح نبال بيذهتلا بيرقت 7١7/1١ .

 ) )5ىدوعسملل بهذلا جورم , 57/15 6 1١5-92٠6٠١.

 )”( ص فيلخ فسوي .د ةفوكلا ىف رعشلا ةايح ٠٠١ فرصتب .

 ؟ ٠



 نأب باطخملا نب رمع مهفصو دقو « هريسفتو هئارقإو « هتءارقو ميركلا نآرقلاب اهسيسأت نم

 . لحنلا ىئودك نآرقلاب ايود مهل

 ذاتسأ  دوعسم نب هللا دبع ىلع ةينيدلا مهمولع ىقلت ىف ةفوكلا لهأ رصتقي ملو

 نب رمع نع ملعلا اوقلتيل « ةكم ىلإ وأ ةنيدملا ىلإ نييفوكلا ضعب لحر لب لوألا ةفوكلا
 . © هوملعت ام اهيف اوعيذيل ةفوكلا ىلإ اودوعي مث « سابع نب هللا دبع وأ « باطخلا

 « هدعب نم هئانبأ ةعيشو هتعيش دهمو « بلاط ىب أ نب ىلع ةفالحخ ةرضاح ةفوكلا نألو

 (5) ( ىعيشلا بهذملا ١» وه ةفوكلا هتفرع ىذلا ىساسألا بهذملا نأ حضاولا نم ناكف
 ةنيدم اهنإ » : هلوقب كاذنأ ةفوكلل ةيلقعلا ةايحلا فيلخت فسوي روتكدلا ذاتسألا روصيو
 ةيباجيإلا ةيحانلا ىلإ هجنت ال ةيرظن ةنيدم اهنإو « رعشلاو ةغللا ةنيدمو « عيرشتلاو نآرقلا

 بهاذملا كلت ةفوكلاب رهظت ملف « ةيفسلف ال ةنيدم اهنإو « ةيبلسلا ةيحانلا ىلإ هجتت ام ردقب
 . 29 ( ىنانويلا قطنملاو ةيبنجألا ةفسلفلا ىلع دمتعت ىتلا ةيلقعلا

 روص ضعب هيف تلثمت « ةفوكلا عمتجم نم ةيملع ةيصخش ىوس ىدسلا ناك امو

 لإ لامو ( ةيبيدلا ةفوكلا ةايح يف نآرقلل هريسفتب ىدسلا مهاس دقق « ةيلقعلا ةايحلا هذه
 ةرخآلا ةايحلا رثؤي ىذلا ىناثلا قيرفلا نم ناكف « ةيسايسلا ثادحألا هاجت ةيبلسلا ةيحانلا
 ةيرظنب هعانتقا وأ « ىعيشلا بهذملل هقانتعا ىلع ةلالد هريسفت انيطعي الو « اهاوس ىلع

 0 يلا تس دش لع يح قلو« انحأل

 . هاوس امع هب ايفتكم « نآرقلل ارسفم ةفوكلا دجسمب مصتعاف ؛ نتفلا هذه

 :هتافو-ه

 هلا و 9 م 03

 ىلعو « قارعلا ىلع ةريبه نبا ةرامإو « دمحم نب ناورم ةفالخو ةيمأ ىنب مايا ىف

 نيرشعو ةينامث وأ « ةئامو نيرشعو عبس ةنس ىدسلا ىفوت « ةاورلا نيب نيب ريسي فالخ

 , ( 90 ةئامو

 )١( ريبكلا تاقبطلا نع القن ؟ 47 ص قباسلا ردصملا 5/ ” .

 )١( ص قباسلا ردصملا (؟) |. 5147 ص ةفوكلا ىف رعشلا ةايح 71١10

 ) )4ءابدألا مجعم « 76177 ص بابللا ١8 / 07/ 11ىدرب ىرغت نبال ةرهازلا موجنلا ء ١/7.8 .

 مل



 : هتذتاسأ 5

 ىدسلا هرصاع دقف « ىدسلا ةذتاسأ ةمدقم ىف  ةمألا هذه ربح سابع نبا ىتأي

 . )١( هريسفت هنع ىوريو « هملع نم لهني « اماع نيرشعو ةعست ةبارق

 تدعت امبر لب « عامسلاو ةياورلا َدَح دنع سابع نبا هذاتسأب ىدسلا ةقالع فقت ملو

 ىدسلا هاكح امم كلذ ىلع لدأ الو «امئاد هلاوقأ ةياور ىلع صرحلاو « هتمزالم ىلإ كلذ

 ناك نإو « هلاق وهف اقح ناك نإ ؛ سابع نبا نع هتذخأ ريسفتلا اذه » : الئاق هسفن نع

 . 29 ( هلاق وهف أطح

 هذاتسأ ريسفتل ةيوار درجم ىدسلا نم لعجت ةجح هب ضهنت ال ىدسلا نم لوقلا اذهو

 : ةيلاتلا بابسألل كلذو « سابع نبا

 ناك ىدسلا نأ ىلع نومجرتملا عمجأ دقف « ةلالدلا هذه ىطعي ال ىدسلا ريسفت نأ ١

 . 29 هب صاخ ريسفتلا ىف فّلؤُم هل

 : ىلاعت هلوق دنعف « هذاتسأ لاوقأو هلاوقأ نيب لصفي نأ ىلع اصيرح ناك ىدسلا نأ ؟

 نع ةليوط ةصق ىدسلا ىوري © .. ميهاربإ ىلع امالسو ادرب ىنوك ران اي انلق

 : لاق تايآلا نم لوقلا اذه ىلإ ءاج اذإف , اهيف ميهاربإ ءاقلإ نعو « رانلا دادعإ ةيفيك

 . (*) ( دربلا نم ميهاربإ كلهل اهمالس اهدرب قحلي مل ول : سابع نبا لاقو »

 نوشقاني اوناك ام اريثك « مهبتك ىف ىدسلا ريسفت اوجرخ نيذلا رداصملا باحصأ نأ +

 ةسارد ىف ىرن ام وحن ىلع « اناجهتساو اضفر وأ « الوبقو اذخأ « هلاوقأ ىف ىدسلا

 مهرظن ىف سابع نبا ريسفتل ةيوار درجم يدسلا نأ ولو هللا ءاش نإ  رداصملا

 . يدسلا نود سابع نبا ىلإ مهناجهتساو مهلوبقو « مهدرو مهذخأ اوفرصل

 قلعتي اميف ةصاخ  هلاوقأ ضعبل لوبقلا مدع هسفن ىف رعشتسي ناك ىدسلا لعلو - :

 . هريسفت نع اعافد لوقلا اذه قلطأف  تايليئارسإ نم ءايبنألاب

 بيصن نكي ملو « دوعسم نب هللا دبع ليلجلا ىباحصلا وه ىناثلا ىدسلا ذاتسأو

 )١( بيذهتلا بيذهت ء 756 ص بابللا  5١77/1١مقر ةمجرت 51/57 .

 ءابدألا مجعم (؟) /1/ 15 .

 . رداصملا نع ثيدحلا ىف كلذل ضرعأس ()
 . 58 ةيآلا « ءايبنألا ةروس « ريسفتلا (4)
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 دح دنع امهنيب ةقالعلا تفقو دقف « سابع نبا نم ناك امك دوعسم نبا هذاتسأ نم ىدسلا

 . ()ةياورلا

 نبا لعج امم « نيمامإلا نيذه ةياور هريسفت ىوحي نأ ىلع اصيرح ىدسلا ناكو -

 نع هريسفت ىف ريبكلا ىدسلا هيوري ام بلغأ ناك اذهلو »: الئاق كلذ ىلع صني ةيميت
 , (9) ( ... دوعسم نباو « سابع نبا نيمامإلا نيذه

 « دابع نب ىيحي نع ىوريو ؛ 27 كلام نب سنأو « ينادمَهلا ةرم ىدسلا عمسو -

 « حاّبر نب ءاَطعو « ىملسلا ن نمحرلا دبع ىبأو « ةديبع نب ديعسو « ناذاب نب حلاص ىبأو

 ىورو « دعسأ نب بَعصُمو , ىهبلا هللا دبعو ؛ 0*2 ريخ ديعو ؛ (4) كلام ىِبأو « ةمركعو

 . ةعيرك ىبأ نب نمحرلا دبع هيبأ نع

 . © نيسحلا نب ىلعو « ىلع نب نسحلا باحصأ نم ناك ىدسلا نأ ىلماعلا ركذيو

 الضف « نيذاتسألا نيذه نع هيوري ادحاو ارثأ هريسفت ىف وأ مجارتلا بتك ىف دجأ ملو
 !! امهتبحص نع

 :هذيمالت  ا/

 . هراسي نع مهنم لجر لك ةمجرت مقر اعضاو « تاقبط ىف نيبترم مهرك ذاسو
 ةقبطلا هذه نم هذيمالت نإف ( ةنلاثلا ةقبطلا ىف ىدسلا نودعي ةاورلا ناك املو

 2 :امه . طقف ناذيملت

 ١ دقاو نب نيسحلا .

 : ىدسلا نع ةياورلا ليلق وهو ةعبارلا ةقبطلا ةذمالت رهشأو

 . قباسلا عضوملا )١( . 54 ص ةيميت نبال ريسفتلا لوصأ يف ةمدقم (1)
 . ١١1468 ةمجرتلا مقر 7١ ص ريبكلا خيراتلا (؟)

 . 01/7 ةمجرتلا مقر 7١١/١ بيذهتلا بيذهت (5)

 . 58 ةمجرتلا مقر - ١814/١/١ ليدعتلاو حرجلا (5)
 . 5١8 / 5 ىربكلا تاقبطلا (0) . 5١75 ةمجرتلا مقر  اهدعب امو 8 / ١١ ةعيشلا نايعأ (7)

 احلا



 ١ دالخ ىبأ نب ليعامسإ- ) 75 ( .

 ةسماخلا ةقبطلا ىف ذيمالت هل نكي ملو .

 هنع ةياورلا نم نيرثكملا تاقثلا نم مهو « ةسداسلا ةقبطلا ةذمالت رهسأو :

 ١ رصن نب طابسأ 3١ ( .

 ؟  سنوي نب ليئارسإ .

 ٠ ةمادق نب ةدئاز .

  - 5(صوحألا وبأ ) ميلس نب مالس .

 هللا دبع نب كيرش - ه ) 747 ( .

 ١ - ريثك نب هللا دبع نب ةقدص )559 ( .

 ٠ عيبرلا نب سيق ) ١51 ( .

  8حلاص نب ىلع )) 5848 ( .

 ةزمح وبأ) نوميم ( 4779 (.

 ىروثلا نايفس لثم هنع ةياورلا رثكأ نم مهنمو « ةعباسلا ةقبطلا ةذمالت رهشأو :

 ١ قاحسإ ىبأ نب ليعامسإ ١ ليئارسإ وبأ «( .

 ؟  حلاص نب نسحلا .

 © ىروثلا نايفس 9 ”*( .

 لوغم نب كلام - ؛ .

 دايز نب ْبلَطْما_ه ) 401 ( .

 ةنماثلا ةقبطلا ةذمالت رهشأو :

 ١ شايع نب ركب وبأ .

 جاجحلا نب ةبعسش - ؟ ) 4714 ( .
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 : رداصم نم هيلإ تعجر اميف مهتاقبط ىلع رثعأ مل ذيمالت ةعبرأ كانهو

 )١(. ريهظ نب مَكَحلا-١

 .( 45١ ) تباث نب نامثع- ؟

 . ( 548 ) سباع نب ىلع ©
0 

 . ةمثيخ نب دايز

 ةقثلا نم ةريبك ةجرد ىلع  مهمجارت نم حضاو وه امك  ىدسلا ذيمالت مظعمو

 : مهو ةعبرأ ىوس ذيمالتلا ءالؤه نم ةياورلا داقن فعضي ملو « قدصلاو

 ٠ .( ةزمح وبأ) نوميم١

 . دايز نب بلطملا

 . ريهظ نب مكحلا +

 . 2) سباع نب ىلع - 4
 . نايحألا ضعب ىف ةردان لب « ادج ةليلق ىدسلا نع ءالؤه ةياورو

 : هتافصو هتيصخش -

 انديزت الو « )2 هردص هتيحل تطغ سلج اذإ « ةيحللا ميظع الجر ىدسلا ناك

 . هتافص ىف كلذ نم رثكأ رداصملا

 هؤايح ناكو « ءايحلاو قلخلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اح اص لجرلا ناك دقف « هقلخ امأو

 دقلف « ةريغلاو دسحلا نم عفادب وأ « ملع نودب « هقح ىف ضوخي نم ىلع درلا نم هعنمم

 « ةظيلغ ةظف ظافلأب هامرف « نآرقلا مهل رسفي هتذمالت نيب سلاج وهو ىبعشلا هيلع رم

يسفت ىف ذخأ لب ؛ « لعف ام لثمب هزراب امو « الوق ىدسلا هيلع در امف « هساجم نم رخسو
 هر

 . 20 هذيمالت ىلإ افرصنم

 : ةيملعلا هتلزنم 5

 ددرتتو « ءاملعلا نيب ةبيط ةعمسب عتمتو « هصصخت لاجم ىف ةعيفر ةلزنم ىدسلا غلب

 )١( مجارتلا قحلم ىف مهمجارت :رظنا .

 ةعيشلا نايعأ ء 10/107 ءابدألا مجعم (؟) ١51/ )*( 7نايبلا عماج ةمدقم ١ /  30ىربطلل .

 "هه



 هيرصاعم نمف « هملعب ةداشإلاو هيلع ءانثلا تارابع هدعب اوءاج نمو هيرصاعم لاوقأ ىف

 لاق ام لك هنع بتكأ مل هتيقل لجر ىلع تمدن ام ) : هذيمالت دحأ كيرش لوقي

 ام : نيعم نب ىيحي لاق ) : لاقف  نيثدحم ا مامإ  ىراخبلا هدعب نم ءاجو . (2١20 ىدسلاك

 مامإلا ءىدسلا ىلع اريثك كلذ ناك امو (©)( ريخب الإ ىدسلا ركذي ادحأ تعمس

 ريهاستملا نيرسفملا ةلمج ىف ناك ىذلا . نومأملا ةقثلا « 277 سانلا مايأو « عئاقولاب فراعلا
 ىف نمو ىئابجلاو « لتاقمو « ىبعشلاو « ىبلكلاو « ةَداّنَقو ء دهاجُم ريظن ريراحنلا نيثدحم او

 . (؟)وهتاقبط

 ةلعشمو « هيرصاعم نم ةريغلاو دسحلا بابل ةحتاف ةعيفرلا ةيملعلا ةناكملا هذه تناكو

 ىوهلاب ىدسلا قح ىف فذقلا باب حتف نم لوأو « هقح ىف نيهوتلاو فيعضتلا ةروثل

 52 ع

 : ىبعشلا لاقف « نارقلاب ملع نم اظح ىطعا دق ىدسلا نإ : هل ليقو ىبعشلا تعمس )

 . ©©0 ( نآرقلاب لهج نم اظح ىطعأ لب

 1 :٠ اوفي ثيح ىراخملا ملا يلع اهدر ىف الفك ىصشل نع ةليقلا هذهو

 نب ليعامسإو . 20 ( ىبعشلا نم نآرقلاب ملعأ ىدسلا : دلاخ ىبأ نب ليعامسإ
 . ( ه١ 459 امهدعب تامو « ىبعشلاو ىدسلا رصاع ةقث ىفوك دلاج

 يرش أ هتح ىف ركذي ملو « ىبشلا لوقب عي مل ىدسلل هجرت ىف ىراخبلاو

 دحأ امو: لاق اهصنب اهدروأ نأ دعبف , ىبعشلا ةلاقم در ىف رخآ بهذم ىبهّذللو

 . 09« ملع ام رثكأ ملعلا نم لهج امو الإ ءاملعلا نم

 كلذ لكو » :  ىدسلا حدم نأ دعب  لاقف اهيلع درلا ىف لاطأو « ىلماعلا اهدنفو

 ملعي كلذ نمو « ريسفتلا ملع ىف همدقتو هرحبتو « نيرسفملا نيب هردق ةلالج ىلع لدي

 )١( ليدعتلاو حرجلا ١484/1١/١ مقر ةمجرت 578 .

 )١( ريبكلا خيراتلا ١ /  551/13مقر ةمجرت 10348 .

 ل ١ ص تانجلا تاضؤيرب4) 00 08*27 / 1١ ةرهازلا موجتلا (")

 . ١ / 5531/1١ ريبكلا خيراتلا (5) . 537 / ١ نايبلا عماج ةمدقم (ه)

 . 47/8 ىبهذلل مالعألاو ريهاشملا تاقبطو مالسإلا خيرات (8) 591١/١. بيذهتلا بيذهت (7)

 ”؟5



 لب « قحلل عابتاو فاصنإ نع ردصي مل « حص نأ « هلوق نإو « مدقتملا ىبعشلا لوق نالطب

 « ىبعشلا نم نآرقلاب ملعأ ىدسلا نأ دلاخ ىبأ نب ليعامسإ لوق رمو . ةيبصعو ىوه نع

 هل سانلا ليضفت عمس امل ء دسحلا لوقلا اذه ىلع ىبعشلا لمح نوكي نأ كشويف

 . 200 ( هيلع

 ىلع « افازج ىبعشلا هقلطأ ىذلا ىساقلا مكحلا اذه ىلع ادر مالعألا ءالؤهب ىفكو
 . يدسلا هرصاعم قح ىف هملعو هتمامإ نم مغرلا

 ناباذك ةفوكلاب ناك » : الئاق ىدسلا قح ىف حدقيف « ىناجزوجلا ىبعشلا دعب ىتأيو

 . (2)( .... ىبلكلاو « ىدسلا : امهدخأ تامف

 2 ليو نم مهتم هسفن ىلع زو « هيلع ةدوفرم ىلجتوملا نم . هولا ةلهو

 ناورم نب دمجم ( ريغّصلا ىدّسسلا ؛ هنم دوصقملا ناك امبر  حص نإ - اذه هلوقو

 نأل كلذو . ا( كو هيلع ىلع دوثدخلا عمجأ دق :ريكلا ىدسلا تعنأ نبا ىلا

 ىنب دقف هنم دْفصْيلِا ناك ايأو . ( ريبكلا مأ ريغصلا وهأ ) هتلوقم ىف ددحي مل ىناجزوجلا

 . افنآ هتنيب امك « دودرم وهو « قباسلا ىبعشلا ىأر ىلع همكح

 ىناجزوجلا نإ ) : الئاق هيلع بقعي مث ىناجزوجلا مالك ىوريف « رجح نبا ىتأيو

 نع مكحلا اذه ركذي مل ثيلف نذإ (© (« ... افعض دشأ ثيلو « ثيل نم اذه عمس

 . نيثدحملا بناج نم فيعضتلا ةهبش هسفن نع عفدي نأ دارأ هلعل لب « فاصنإ

 لوق مامأ فعضلا . نم ةلزنملا هذهب وهو ىناجزوجلا نم مكحلا اذه فقي نيأو

 « ثيدحلا ميقتسم ) : ىداع نسبا لوقو « 290 « ةقث ىدسلا 9 : لبنح نب دمحأ مامإلا

 .(9(قودص

 ميهاربإ حيحصلا هانعم ىلع همالك لمحي ملو يدسلا قح ىف ملكت نمو

 هنإ امأ ١:لاقف « نآرقلا رسفي وهو ىدسلاب رم ىعخنلا ميه اربإ نأ ىربطلا دروأ دقف «ىعختلا

 دصقي موقلا ىأ نيبي ملو «هنم بيقعت نود لوقلا اذه ىربطلا كرتو ««8)( موقلا ريسفت رسفي

 )١( ةعيشلا نايعأ 4 286/17 . ْ )١( بيذهتلا بيذهت 591/1١ .

 )*( ىنالقسعلا رجح نبال نازيملا ناسل ١ / ليدعتلاو حرجلا (4) . "ه7 1١/ ١/181.

 )5( بيذهتلا بيذهت ١/914" . ) )5قباسلا عضوملا .

 ١ / ٠٠١ نايبلا عماج ةمدقم (2) . قباسلا عضوملا (0)

 ا



 . 29 ماقملا اذه ىف اهدروأف « ىدسلا ريسفتل مذ اهنأ ىلع نوثدحملا اهلمح دقف ؟ ميهاربإ

 لهأ ةمئأ موقلاب ميهاربإ دارم نإ :  لاقف « هدصق نع ماثللا طامأ ىلماعلا نأ ريغ

 ىعخنلا ميهاربإ نأ كلذ ديؤيو « حدقلا ىلإ هنم برقأ حدملا ىلإ وهف « ةعيشلا و أ تبيلا

 . ") ( هعيضت ىلع ةبيتق نبا صن
 ىلوخلا نيمأ ذاتسألا نإ لب « ىعخنلا دنع هتلادعو ىدسلا قح ىف اوعقو نم هتني ملو

 نم ( وف ىداراك » ل نيملسملا ةياورلا داقن قبس تابثإ لواح امدنعف « مهجهن ىلع راس

 ىف نيعباتلا نم سان ءامسأ ركذ ددرتو » : لاق « مهتلادع ىدم نايبو روثأملاب نيرسفملا قيثوت

 . وف ىداراك هلاق ىذلاب تسيل مهيلع ةياورلا داقن ماكحأ تناك « ريسفتلا ةياور

 فيعض هنإ : اولاق دق  هلبق نم دجو نإو ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعاهسإف

 : هوجو نم هيلع دودرم يدسلا قح ىف هنم ىأرلا اذهو . (9 « ماتشو باذكو

 امالك قاس لب يدسلا ليدعت ىف ليق ام لك ئرقتسي مل ىلوخلا نيمأ ذاتسألا نإ : الوأ

 . هيلئاق ىلإ دنسم ريغ المجم

 « ةياورلا داقن نم لينلا لواح ىذلا ( وف ىداراك » ىلع درلل كلذ ركذ امنإ هنإ : ايناث

 . مهنع ةمهتلا عفد وه ىلوألا ةجردلاب هّمهف
 نآرقلا مولع ىف ناقتإلا ١ ىه كلذ ىف اهيلع دمتعا ىتلا رداصملا نإ : اغلاث

 نأ تدجو امهلوأ ىلإ عوجرلابو « « رجح نبال بيذهتلا بيذهت ١ « « ىطويسلل
 ملو « هريسفت دانسإل ضرعت امنإو « اليدعت وأ احيرجت ىدسلا صخشل ضرعتي مل ىطويسلا
 رجح نبا امأو . (4) ( يدسلا ريسفت ريسافتلا لثمأ نأ ريغ ١ : هلوقب هحدتما لب هيف حدقي

 داقن نم ةينامث مالك دروأ دقف « اهيلع درلاو ةقباسلا ىناجزوجلا ةلاقمل هركذ نم مغرلا ىلعف

 رظني ملو 2.2 حالصلاو ريسفتلابو ملعلاو قدصلاو ةقثلاب ىدسلل نوفرتعي مهلك «ةياورلا
 نود ىناجزوجلا ةلاقم هدامتعا ببس ملعأ الو , لاوقألا هذه ةلمج ىلإ ىلوخلا ذاتسألا

 . هريغ

 مامإلا ناك دقلو , نوقفتي دقو داقنلا هيف فلتخي دق مهليدعتو لاجرلا حرج نإ : اعبار

 . 8/15 ةعيشلا نايعأ 185/1١/1١ . )١( ليدعتلاو حرجلا (1)

 . (« ريسفت ) ةدام 70 ٠ / ه ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (7)

 171١7/1١-516. بيذهتلا بيذهت () . ٠١72 / ؟ ىطويسلل نآرقلا مولع ىف ناقتإلا (5)
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 ركنم ابذاك ناك اذإ الإ ىرخأ ةهج نم داقنلا هيف ملكت اذإ اناسنإ ضفري ال دمحأ
 .(0) ثيدحلا

 - نيعباتلا ةمالع  ىبعشلاةلاقم دمتعي ملف « ركاش دومحم ذاتسألا كلسم وه اذهو
 اساسأ نوكت دق ىبعشلا نم ةملكلا هذه نأ ىدنعو » : الئاق اهدر لب , يدسلا قح ىف
 . (9) ( ... ىراخبلا اهب أبعي مل كلذلو « قح ريغب ىدسلا ىف ملكت نم لك لوقل

 مهميدق « هوقثو نمو « هولدع نم « ةياورلا داقن نيب ةكرعملا هذه ىهتنت اذكهو
 . هقيثوتو هتلادعب ءركاش دومحم انذاتسأ  ائيدح داقنلا ءالؤه رخآ دي ىلع مهثيدحو

 : هعيشت - ٠

 ناسل ىلع نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف الإ عيشتلاب ىدسلا ماهتا رهظي مل
 (ه ت) رجح نبا عسوتو « (2)( عيشتلاب ىدسلا ىمر » :لاقف (ه 75/7 تو ىبهذلا

 ىتح « ىدسلا عمتسي سلج هنأ دقاو نب نيسحلا نع امهالوأ « نيتياورب ءاجف هدعب نم
 لوانتي يدسلا ناك » : لاق ىليقعلا نع ىرخألاو .هنع ماقف « نيخيشلا لوانتي هعمس
 . (9 ( نيخيشلا

 تاياور ركذ نود « طقف ىبهذلا ةلاقم القنف « ىدوادلاو ,« ىجرزخلا امهدعب ءاجو
 . ( 20 اهديؤت ىرخا

 ىف - ىسوّطلا دصقي  خيشلا هركذ » : لاقف « كلذ نم دعبأ ىلإ ىلماعلا بهذو
 « قداصلا باحصأ ىفو « رقابلا باحصأ ىفو « نيسحلا نب ىلع باحصأ ىف هلاجر
 , (9 ( ريبكلا ىدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ

 نم لئاوألا ةياورلا داقن نم دجأ ملف « امهريغو رجح نباو ىبهذلا هدروأ ام امأو

 نم ( ه ٠ ) ريثألا نباو ( ه ١17" ) متاح ىبأ نباو « ( ه 557 ) ىراخبلا لاثمأ
 . هيلع صنلا نود مهتوفيل اذه ناك امو «هركذ

 )١( روشاع دمحأ دمحمو ءاطع دمحأ رداقلا دبع قيقحت +" ص دمحأ مامإلا دنسم ةمدقم .

 . اهدعب امو ١ / ١517 نايبلا عماج (؟)

 . 9.01 ةمجرتلا مقر  ؟75 / ١ ىبهذلل لادتعالا نازيم (33)
 395/١. بيذهتلا بيذهت (5)

 . ٠١١ ةمجرتلا مقر ١١9/١ نيرسفملا تاقبط ,« ١”7 ص لامكلا بيذهت ةصالخ (5)
 . 8/55 ةعيشلا نايعأ (5)

5. 



 لاق دقف « رخآ ىعيش هدر دق « بهذملا ىعيشلا ىلماعلا هدروأ ىذلا رثألا اذهو
 نم ةلمج يف ىدسلا دصقي ىسوطلا هرك ذ دقو » : تانج لا تاضور ىف ىراسناوخلا

 هلاثمأ نم الو هنم ةياور تبثي.ملف « كلذ ىدنع تبثي ثي الو « هلاجر نمو قداصلا نع ىور

 . 010 ( نيموصعملا تيبلا لهأ نم دحأ نع

 دحاو رثأ ىوس دجن ال هعيشت نع اثحب ىدسلل هانعمج ىذلا ريسفتلا انضرعتسا ام اذإو

 نب نمحرلا دبع نع « ليعامسإ نب دمحم نع « ىربطلا هيوري ناخدلا ةروس ريسفت ىف
 مهيلع تكب امف )ف : ىلاعت هلوق ىف لاق « ىدسلا نع ريهظ نب مكحلا نع , دامح ىبأ

 هللا ناوضر ىلع نب نيسحلا لتق اَن» :  75 ةيآ ناحخدلا ةروس - # ضرألاو ءامّسلا

 . )2 ( اهترمح اهؤاكبو «ءامسلا تكب ءامهيلع

 نيحورجملا ىف نابح نبا هركذ ىذلا « ريهظ نب مكحلا هاور ىدسلا نع رثألا اذهو

 07( هيَ دمحم باحصأ متشيو « تاعوضوملا ءايشألا تاقثلا نع ىوري ناك » : الئاق

 . ىدسلا ىلع رثألا اذه سد ىلع ةلالد لوقلا اذهب ىفكو

 سدلا اذه لعلو « هيلإ نئمطن اصن ىدسلا عيشت ىلع اوصني مل ةاورلا نإف « ًاريخأو

 .ةهبشلا هذه ىف اببس ناك هريسفت ىف عقو ىذلا

 )١( ص تانجلا تاضور 1١١ . )١( ةيآلا « ناخدلا ةروس «ريسفتلا 58..

 ) )0ليدعتلاو حرجلا 5/1١ /1١92118.



 ىناثلا اصفلا

 رسيبكلا ىدسلا ريسفت

 .هردا صم ١

 . يدسلا ريسفتل ةزيمملا صئاصخلا  ؟

 .ةجهنم  "؟





 هرداصم : الوأ

 بسح تءاجو روثأملاب ريسفتلا بتك نم ةتس ىلع ىدسلا ريسفت عمج يف تدمتعا

 ش : ىتالاك ىنمزلا اهبيترت
 ىرسأطلا رسيرج نب دمحم رفعج ىسأل : نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج : الوأ

 | :2(ه"و١٠ تر

 ريسفتلا ىف ةرادصلا ناكم  هجهنم ةقدو « ههقفو هملع ةعسب  ئربطلا لتحيو

 (©9)ةيميت نباو «توقايو «ىطويبسلا : لاثمأ ءاميدق ءاملعلا ةداهش كلذب قحتسا دقو «روثأملاب

 لضافلا دمحمو ؛ ناَّطَقلا عاتمو « ركاش دومحمو « ىبهذلا نيسح دمحم لاثمأ ء انيدحو

 . 29 مهريغو روشاع نبا
 كلذو ؛اذه ىثحب ىف ةغلاب ةيمهأ هل ةناكملا هذه هبحاصل لعج ىذلا ىربطلا ريسفتو

 اذه ىلع هئاوتحالو « ىلقنلا ريسفتلا ىف ةلمتكم ةروص ىف انيلإ لصو باتك مدقأ هنأل

 . ةميدقلا ةيريسفتلا تايورملا نم مخضلا مكلا

 نأ ىف اناكمطا رثكأ ىنلعجي ؛ ةميظع ةناكم ىذ مامإو « ةقث ملاع فيلأت نم هنإ مث

 ىف تاياورلا رئاس هيلع ساقت يذلا لصألاو 2 مألا ةياورلا ىه هيف ىدسلا ةياور لعجأ

 . هل ةيلاتلا بتكلا

 « ةملك ةملك نآرقلا تايآ مامأ فقي وهف « هريسفت ىف صاخ جهنب ئربطلا درفنا دقو
 لوح تايورم نم هيلإ ىهتنا ام ركذي مث « « ... اذكو اذك ليوأت ىف لوقلا » : الئاق ةيآ ةيآو
 ثيدحلاو نآرقلاب انيعتسم « اهريغ ىلع ةياور كلذ ىف احجرم « ةملكلا كلت وأ ةيآلا هذه
 ةدهع اكرات , اهباحصأ ىلإ لماكلا اهدنسب تايورملا هذه ركذب امتهم ؛ كلذ هنكمأ ام

 . 29 ردن ام الإ « ئراقلا ىلع نيهوتلاو فيعضتلا

 )١( ؟ ناقتإلا / 5١,١ « ءابدألا مجعم ١8 / ص ريسفتلا لوصأ ةمدقم « 4؟ 49 .

 ) )2ص ناطقلا عانمل نآرقلا مولع ىف ثحابم ؛ 1 نايبلا عماج ةمدقم 44 ١ روشاع نب ؛ دمحم هلاجرو ريسفتلا ؛

 . 637” ص

 . ارصتخم ١ / 7١١ نورسفملاو ريسفتلا (6)

 و



 ةروس 4 .. . نيبباصلاو ىراصنلاو اوُداَه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ ل: :ىلاعت هلوق ىفف
 سابع نبا ىإ ةدنسن ةرثك اة هذه رسصقت لوح ىريطلا قوس ةيأا ةرقبلا

 ىراصتلاو اوداه نيذلاو « ةمألا هذه نم اونمآ نيذلا نإ : ىدسلاو دهاجمو سابع

 دنع مهرجأ مهلف رخآلا مويلاو هللاب نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا نم نمآ نم نيئباصلاو

 . (2) ( نونزحي مهالو مهيلع فوخ الو مهبر

 انثدح ) : دانسإلا اذهب هباتك ةيادب ىف ىدسلا ريسفت قاس دق ىربطلا نأ ظحاللا نمو

 نع ء ىنادسهلا رصن نب طاب ا دن احح نب ورمع اف ىئادمهلا توراه نب ىسوم

 0 لل يملا باحصأ نم سان يعو ( دوعسم نبا نع ؛ ىتادمهلا هَ نعو

 ,.(00(....اذكو

 « دوعسم نباو « سابع نبا ىلإ ىهتني امنإ هب ريسفتلا نأ ىري دانسإلا اذه ىف رظانلاو
 : ىلي ام ةظحالم بجي اذلو « ىدسلا نود ةباحصلا نم امهريغو

 هتمجرت ىف دعس نبا ركذ دقف « هب صاخ ريسفت هل ىدسلا نأ ىلع ةاورلا صن دق ١
 نع لاقو « 222 ىدسلا نع رصن نب طابسأ ريسفت بحاص هنأ دانقلا ةحلط نب ورمعل
 بحاص » : ىدسلا نع لاقو «25) (ريسفتلا هنع ىور ىدسلل ةيوار ناكو » : طابسأ

 .(*)( ريسفتلا

 ىف ةفنصملا بتكلا ةيمست باب ىف لاقف « تسرهفلا ىف ميدنلا نبا صن كلذكو

 هنإ ) : ىدسلا نع هلوق دمحأ مامإلا ركذو « 25) ( يدسلا ريسفت باتك » : ريسفتلا

 ادانسإ هل لعج دق هب ءىجي ىذلا ريسفتلا اذه نأ الإ « ثيدحلا نسحيل

 ,. (©720(هفلكتس ِ او

 . 0 ( ىدسلا ريسفت ريسافتلا لثمأ نأ ريغ » : هناقتإ ىف ىطويسلا لاقو

 داع هنأ الإ « ةرقبلا ةروس لئاوأو « ةحتافلا ةروس ىف دانسإلا اذه دروأ ىربطلا نإ  ؟

 )١( نايبلا عماج 19/ ١68 .

 )١( ص تايبلا عماج . ةرقبلا ةروس لئاوأو « ةحتافلا ةروس ريسفت ىف دانسإلا اذه ركذ ١85- 98؟

 . ؟١5 قباسلا ردصملا (:) . 586 / 5 ىربكلا تاقبطلا (7)

 . ”5 ص مدنلا نبال تسرهفلا (5) . 75١٠8 / 5 قباسلا ردصملا (5)

 . 5172. / 5 نارقلا مولع ىف ناقتإلا (8) 7١6/١. بيذهتلا بيذهت (7)
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 ةكئالملل اَنلُق ذإو إف : ىلاعت هلوق ريسفت ىف كلذو « ىدسلا ىلع دنسلا رصقو
 . ةرقبلا ةروس 74 ةيآ_ 4 ... ىِبَأ سيلبإ الإ اودجسُف ّمدآل اودجسا

 اودروأف « هيلإ بهذ اميف ىربطلا اهيلإ تعجر ىتلا ريسافتلا باحصأ فلاخ دقلو - *
 « ريثك نباو « ىبطرقلا دنع دجن ام وحن ىلع دنسلا اذه نودب ىدسلا ريسفت

 . ىسولألاو , ىناكو شلاو « ىطويسلاو

 شقاني ناك ام اريثك هنأ « هب اصاخ اريسفت ىدسلل نأ نم نقيت ىربطلا نأ ىل دكأ اممو : 
 مث » : ىلاعت هلوق ىف امك « هايإ اهطخم وأ - افنآ انركذ ام ىلع  اقفاوم ىدسلا ىأر

 لاق  ةرقبلاةروس 5 ةيآ-0) 4 نوركشُت مُكّلعل مكتوم دعب نم مكعب
 نع «طابسأ انثدح « دامح نب ورمع انثدح «نوراه نب ىسوم انثدح » :ىربطلا

 . « ءايبنأ مكانثعب ىأ : لاق ىدسلا

 ىلع ةوالتلا رهاظ لدي ىدسلا هلوأت ام ىلع مالكلا ليوأتو » : رفعج وبأ لاق

 يذلا ىدسلا ليوأت ىلع بجاولاو « هتنطخت ىلع ليوأتلا لهأ عامجإ عم « هفالخ .
 ىلع ىنوركشت 4 نوركشت مكلعأ ف : ىلاعت هلوق ىنعم نوكي نأ هنع هانيكح

 نبا ريسفتل ةيوار درجم ىدسلا ىف ىري ىربطلا نأ ولف .(؟) « ءايبنأ مكايإ ىرييصت

 . ةشقانملا نم فقوملا اذه لايح فقو ام امهريغو « دوعسم نباو « سابع

 ودبيو » :ىدسلا نع ( نيكزس داؤف » لوقي .رمألا اذهل اوهبنت دق ائيدح ةياورلا داقن نإ
 ريسفت نم اريثك ةرخأتملا ريسافتلا تدافأ دقو « هلك نآرقلا رسفي ريبكلا هريسفت نأ

 (ىدسلا © , ٠

 هيف عمج « ىدسلا هَّلَأ باتك هنأ هحجرأ ىذلاو ١ : ركاش دومحم ذاتسألا لوقيو
 هنأ ىنعأ - ةباحصلا نم سان « دوعسم نبا , سابع نبا  ثالثلا قرطلا هذهب ريسفنلا
 اذه ىف هيوريام ديري ديناسألا هذه هلوأ ىف هل لعج دحاو باتك ىف ريسافتلا هذه قرفم

 ىلإ هيف ام عجرم « ريسفتلا ىف فّلؤم باتك وهف « ديناسألا هذه نع جرخي ال باتكلا

 ( ليصفتلا ىف ال ةلمجلا ىف ءالؤه نع ةياورلا
  ىدسلل ريسفتلا ةبسن مدع ىنعي  ةهبشلا هذه ىف سانلا عقوأ ىذلاو » : لوقيو

 )١( ؟ نايبلا عماج (؟) . ه5 ةيآلا «ةرقبلا ةروس / 45 :

 )*( ىبرعلا ثارتلا خيرات ١ / 48 .



 ةلمج مهيلإ ةيهتم اهنأ رظانلا نظيف « ىربطلا لعف امك « اهعضاوم ىف ريسافتلا هذه قيرفت

 . ( اليصفتو

 احرج اذه نوكي الو « كلذ ىف عدبي ىدسلا نكي ملو ٠ : الئاق دسلا نع عفاديو
 باهش نبا لعف امك « عنص ام اوحن ثيدحلا ةمئأ نم هريغ عنص دقو . احدق الو هيف

 . 0) ( هريغو ىرهُزلا
 امل صاخلا ىدسلا مههف ىلع لدي ام هتايط ىف لمحي دانسإلا نأ : لوقلا ةصالخو

 نبا نع تاياور نم هعم قفتي امب مهفلا اذه دضعي نأ لواح هنأو « نآرقلا.نم هرسنفي

 ركذ ىلع تصرح دقف كلذ.نم مغرلابو « ةباحصلا نم ضعبو « سابع نباو دوعسم
 ىدسلا ناك ولو ىتح « هيلإ هتني مل ام لك تكرتو « طقف ىدسلا ىلإ ىهتنت ىتلا تاياورلا

 . هدانسإ ةلسلس ىف

 ريخألا فصنلا ىف يدسلا تاياور نم رثكي مل هنأ نايبلا عماج ىف ىرظن ىعرتسا امو ش

 ال ةيكم ريخألا فصنلا ىف ةينآرقلا روسلا بلغأ نأ كلذ ىف ببسلا لعلو « نآرقلا نم

 . ءارآلا لك ىصحي ىربطلا لعجي ام.فالخلا نم اهتايآ ريسفت ىف عقي

 تا ئبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأل : نآرقلا ماكحأل عماجلا : ايناث

 ش :(هكالا

 فيناصت بحاص « ايندلا ىف نيدهازلا نيفراعلا نيحلاصلا ءاملعلا ىف ىبطرقلا ناك

 ش . 5) ةرخآلا رومأب ةركذتلاو « ىنسُحلا ءامسألا حرشو « ريسفتلا اًذه اهنم « ةدع

 هيف بتكأ نأ تيأر» : نآرقلا نع لوقيف هريسفت ةمدقم ىف هجهنم ىبطرقلا حرشيو

 ىلع درلاو ؛ تاءارقلاو بارعإلاو « تاغّللاو . ريسفتلا نم اتكن نمضتي « ازيجو اقيلعت

 « تايآلا لوزنو ماكحألا نم هركذن امل ةدهاش ةريثك ثيداحأو  تالالضلاو غيزلا ٍلهأ

 ىلإ ثيداحألاو , اهيلئاق ىلإ لاوقألا ةفاضإ باتكلا اذه ىف ىطرشو ... اهيناغم نيب اعماج

 , (9 ( هنم دبال ام الإ نيخرؤملا رابخأو نيرسفملا صصق نم ريثك نع برضأو « اهيفنصم

 . يعرشو ةيهف ماكحأ نم تابآل هيوحت امب اريبك امامتها متهي ىبطرقلا ريسفتو

 .. ىلوألا ةلأسملا : ىه لئاسم ةيآلا هذه ىف : لوقي مث « تايآلا وأ ةيآلا ركذي هدجنف

 . 458/5 نورسفملاو ريسفتلا :١ / 3774 . )١( نايبلا عماج ةمدقم (1)

 . 825/1١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (*)
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 . اذكهو ... ةيناثلا ةلأسملاو

 - 4 ىدهلا نم رسيتسا مف جملا ىلإ ةرمملب عسَتْمف ل ىلاعت هلوق ىف الثمف
 هتباحصو لوسرلل جحلا تخسف ةرمعلا نإ » : ىبطرقلا لوقي 557 ةيآ ةرقبلا ةروس

 « لبنَح نب دمحأ لاق هبو « ىدسلاو « نّسَحلاو « سابع نبا نع ىوري اكيش الإ :ةصاخ

 . () ( دبا دبأ ىلإ ةماع سانلل اهنأ ىهو

 « انايحأ ةرصتخم ةروصب ىربطلا نم ىدسلا تاياور لقني ىبطرقلا نأ نم مغرلابو .
 ريخألا ثلثلا ىف ودبت ةليلق راثآ ركذب درفني ىبطرقلا نأ دجي ىدسلا ريسفت ىف رظانلا نإف

 هطورش اهيلع قبطي ىبطرقلا اهب درفت ىتلإ تاياورلا نم ليلقلا ردقلا اداهو « ريسفتلا نم

 . ريسفتلا ف

 ام لق نوقفني اذام كنولأسي ل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع رْثألا اذه قوسي هدجنف

 تلزن » : ىدسلا لاق ٠٠١ ةيآ ةرقبلا ةروس 4 نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأ
 دقو » : هلوقب كلذ ىلع ىبطرقلا بقعي مث « ةاكزلا اهتخسن مث ةاكزلا ضرف لبق ةيآلا هذه

 ةضورفملا ةاكزلا ىف ةيآلا هذه نإ : لاق هنأ هيلإ بسنف ءاذه ىف ىدسلا ىلع ىودهّملا مهو

 . 27 (نادلاولا اهنم خسن م

 نأ فشكيو ء اهيلاق ىلإ لاول سن نم هسفن ىلع هظرش ام قيطُياذه هعينصب وهف ا

 ْ . ىودهملا نم ىدسلا ريسفت ىلع سد عقو دق

 مث - 114 ةيآةرقبلا ةروس - 4 انكِساَمانرأو ل : ىلاعت هلوق ركذي تاءارقلا ىفو

 ىدسلاو نصيحم وسبأو « ريثك نسباو « ةداقو « زيزعلا دبع نب رمع أرق ٠ : لوقي
 . 20 «ءارلا نوكسب (انرأ) حورو

 ةروس 4 ُةّطح اولوُقَو ١ : ىلاعت هلوق ىف لوقي ةغللا ىف ةليخدلا ظافلألا ىفو

 ةطنح : .: اهريسفت ةيناربع ةظفل ىهو - اًناهَمَس طه : اولاق : ىدسلا لاق٠: ه4 ةيآ ةرقبلا

 امئاد ثإكو « لوزنلا بابسأ ىفو « ىليئارسإلا صصقلا ىف ىبطرقلا لعف كلذكو
 1 ش 1 . راصتتخالا ىلإ ليمب

 .م4 5 قباسلا ردصملا (؟) 00000000000 ,الالال/ ١ قباسلا ردصملا 0)

 : *47 /1 قباسلا ردصملا (:) 0 0 000 ١ قباسلا ردصملا (")
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 :(همال4 ت١ ريثك نب رمع نب ليعامسإل : ميظعلا نآرقلا ريسفت : اثلاث

 هل دهش « ظافلألاو ىناعملا لهأ ةدمعو ظافحلاو ءاملعلا ةودق ظفاحلا ليلجلا مامإلا
 مث ةيآلا ركذي وهف « كلذ ىلع ليلد ربكأ هريسفتو « هتدام ةرازغو هملع ةعسب ءاملعلا

 ةباحصلل لاوقأو « ةيوبن ثيداحأو تايأ نم بسانتي ام اهلوح عمجيو « هبولسأب اهرسفي

 . (0)نيعباتلاو

 : مهلدعيو ةاورلا فعضيف « ثيداحألا ديناسأل ريصبلا دقانلا فقوم فقي ام اريثكو

 . تايليئارسإلا نم ةياورلا هذه تناك اذإ ةصاخو « ةياورلا نتم ىلإ كلذ ىدعتي دقو

 هارن ءةصقلا رخآ ىلإ .. 4 ٌةَرَقَب اوحَبذَت نأ مُكرْمأَي هللا نإ » : ىلاعت هلوق دنع الثمف

 اهيلع روثعلا نعو « ةصوصخلا ةرقبلل مهبلط نع « ةبيرغو « ةليوط ةصق ىدسلا نع صقي
 هذهو» : الئاق بقعي كلذ دعب مث (') خلإ .. . هيبأب سانلا ربأ ناك ليئارسإ ىنب نم لجر دنع

 بتك نم ةذوخأم اهنأ رهاظلاو « فالتخا اهيف امهريغو ةديبع ىبأو ىدسلا نع تاقايسلا

 اهيلع دمتعي ال اذهف ء بذكت الو ء قدصت ال نكلو « اهلقن اهلقن زوجي امم ىهو « ليئارشإ ىنب

 . 99 «ملعأ هللاو ءاندنع قحلا قفاو امال

 : ىلاعت هلوق دنع تافاصلا ةروس ىفف ءانتمو ادنس ةياورلل هدقن نمع ىّلختي انايحأو
 نع ةليوط ةيليئارسإ ةصق ةياورب ريثك نبا درفني © . نير ىل َناَك ىنإ مهنم :م لئاق لاق

 . 4 هريسفت ىف ريثك نبا هلبق ىذلا عونلا اذه نم اهلعلو « اهيلع قيلعت نود ىدسلا

 لدي ام « ىدسلا نع ةريثك تاياورب ريثك نبا درفت ريسفتلا ْنَم ريخألا فصنلا ىفو
 . صاخلا هداهتجا هل ناك لب « ىربطلا هذاتسأ ريسفتل رصتخم درجم نكي مل هنأ ىلع

 هلوق دنع ركذ دقف « ىدسلا حدتمب ام اريثك ناك ريثك نبا نأ اضيأ ظحالملا نمو

 .« داع ةكلمم مرإ نإ : ىدسلا لاق » : 1 ةيآ رجفلا ةروس #«  دامعلا تاذ مرإ ا : ىلاعت

 . © ( ىوق ديج نسَح لوق اذهو » : الئاق ريسفتلا اذه ىلع ريثك نبا بقعيو

 لاق » : ٠ ةيآ دلبلا ةروس - 4 دّلو امو دلاوو ل : هلوق ريسفت دنع ركذ كلذكو

 نسح اذهوو : الئاق كلذ ىلع بقعو . ( هدلو : دلو امو « مدآ : دلاولاب ىنعي : ىدسلا

 . 517 ةيآلا ءةرقبلا ةروس « ىدسلا ريسفت 7/1١ 251415 75114. )١( نورسفملاو ريسفتلا (1)

 . 8١ ةيألا « تافاصلا ةروس « ىدسلا ريسفت (4) ٠1١8/2١ 1١١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (©)

 . 0٠5ه / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (ه)

 نك



 . (0)(ىروق

 : روثأ لاب ريسفتلا ىف روشنمل رّدلا : اعبار
 مهئارآو اهيفلؤمل ةيصخشلا تاهاجتالا زاربإ تلواح دق ةقباسلا بتكلا كناك اذإ

 « لاونملا اذه ىلع رسي مل هريسفت يف ( ه 41١١ تا) ىطويسلا نيدلا لالج نإف ..ةصاخلا
 ىتلا ةينارقلا ةيآلا ريسفت لوح راثآ نم هنكمي ام رثكأ دششح وه هلذبي دهج لضفأ نأ ىأرو

 نم لئاهلا مّككلا اذه نم اهريسفت طابنتسا ةلواحم ٌئراقلل كرتيو « اهريسفت ددصب وه

 . راثآلا

 ام ةياغو « رثأ ىلع بيقعتلا وأ « دنس حيرجت ىف لخدت ىندأ ىطويسلا لخدتي الو

 . راثآلا هذه اهنم عمج ىتلا رداصملا باحصأ ءامسأ وه كلذ ىف هركذي

 داكت ةعمتجم ةروص ىف اهطسبو « راثآلا دراوش عمج ىلإ امئاد ىطويسلا ليمبو

 نوكي داكي - اريسفت اهل دروأ دقف « فسوي ةروس ىف دجن ام وحن ىلع . ةلمتكم نوكت
 ريسفتك هل ةقباسلا ريسافتلا ىف درو ام كلذ ىف اعماج . ()7 ىدسلا ىلإ ابوسنم الماك

 . مهريغو « ىبطرقلاو « ىربطلاو « رذنملا نباو « متاح ىبأ نبا

 ىدسلا نع ريرج نبا ىلإ ىطوبسلا.اهبسن ىتلا تاياورلا ضعب قيثوت تلواح امدنعو
 ركذي 54 - 5١ تايآلا ىف ( نمت ) ةروس ىفف « نايبلا عماج » هريسفت ىف اهدجأ مل

 ءالتباو هئاسن:نعو « مالسلا هيلع دواد نع ىدسلا اهركذ ةليوط ةيليئارسإ ةصق ىطويسلا

 ( نايبلا عماج » ىلإ عوجرلابو خلا .... !! ايروأ ةأرماب مالسلا هيلع هباجعإ نعو « هل هللا

 . ©) ىبطرقلا ريسفت ىف لهنم اضعب تدجو لب « ىدسلا ىلإ ةبوسنم ةصقلا هذه دجأ مل
 نأ ىلإ » ركاش دومحم ذاتسألا ةراشإ انل دكؤي كلذب ىطويسلل روثنملا ردلا لعلو

 . 29 ( عضاوملا نم ريثك ىف ىدسلا ريسفت رصتخا دق ىربطلا

 « متاح ىبأ نبا نع ةيورم « ىدسلا ىلإ ةدنسملا راثآلا نم ريبك مّككِب ىطويسلا درفنيو
 ىصصتقلا عباطلا اهيلع بلغي راثآلا هذه بلغأ نكل « مهريغو « خيشلا ىبأو « رذنملا نباو

 . 2( ىليئارسإلا

 2111 ١

 . 4-8 / 4 ررشنملا ردلا (5) . 0١١ / + ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 .558/08 02.١ 4 ناييلا عماج شماه (4) : 1582151 / 1٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا (م)
 . كلذ ريغو 51 «51-يآلا 2 , 58 ةيآلا فهكلاو « ه4 ةيآلا ءفسوي « ١4 ةيآلا ءصصقلا ةروس « ىدسلا ريسفت (5)
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 ت٠ ىناعنصلا ىناكوشلا هللا دبع نب ىلع نب دمحم : ريدقلا حتف : اسماخ

 .(هأ "هد

 ادنس درو ام حصأ الإ لقني نل هنأ ركذيف هريسفت ةمدقم ىف هجهنم ىناكوشلا حضويو

 سيل نم ريسفتب لو « فيعض انساب لوقتلا ريسفتلاك « حصي مل ام هدنع رابتعا الو ءامنمو
 , (9) ... هيلإ هدانسإ حص نإو فلسلا نم ةقثب

 ؛هتايورم ةحص ىدمو ؛ ىئدسلا ةقث ىدم ىل نيبتي ىتح هيلإ عوجرلاب ىنارغأ ام اذهو ش

 صصقلاب قلعتي ام ةصاخ « ىدسلا تايورم ىلإ اريثك نئمطي ال ىناكوشلا نأ تدجوف
 اميف ابلاغ ىبطرقلا عم قفتم وهف كلذلو « عماجلا ىف ىبطرقلا اهركذ اذإ الإ « ىليئارسإلا

 مل نَمَو )» : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا هدروأ ام كلذ نمف , ىدسلا نع هدروأ
 : ىدسلا لاق  ؟٠© ةيآءاسنلا ةروس « تانمؤملا تانصخملا حكني نأ الوط مككنم عطتسي

 هدروأف ؛ 29 « كلام ىأر وهو » : الئاق كلذ ىلع ىبطرقلا بقعف « لاملا ىف ةعس ىل»
 . () ( مهريغو , دمحأو ىعفاشلاو « كلام ىأر وه لب » : لاق مث هصنب ىناكوشلا

 هيلع بلغي « اليلق هتدجو ىدسلا نع هب درفنا اميف ىناكوشلا عبتت تلواح امدقعو

 « حتفلاك « نآرقلا نم ةريخألا روسلا ىف دجن ام وحن ىلع « ظافلألل ىوغللا ىنعملا بناج

 . اهدعب امو ءرمقلاو ءروطلاو  تايراذلاو ء قو

 : ىلاعت هلوق ىفق « ةيصصقلا ةلاطإلا مدعو زاجيإلا عباط بناجلا اذه ىلع بلغيو

 : ىدسلا لاق » : لوقي ١ ةيآ دمحم ةروس 4 هللا ليس نع اوُدّصَو اوُرفك نيذلا إف

 « مالسإلا نيد وهو. هللا ليبس نع مهريغو مهسفنأ اودصو هللاب اورفك « شيرق رافك مه
 . 50 ( هيف لوخدلا نع مهيهنب

 تاو ئسولألل : ينال عيسلاو مظعلا نوفل ريس ف ىناعلا جوز: اسداس

 ل ل ا

 ىدنفأ دومحم ديسلا نيدلا باهش لواح ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم ىف

 ةرظن اهيلإ ارظان « ريسفتلا ىف فلخلاو فلسلا تايورم نم هيلإ ىهتنا ام عمجي نأ ىسولألا

 . 11/103717 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) 1 : 11/20 ريدقلا حتف : رظنا (1)
 ١ ةيآلا , دمخم ةروس ؛ ئدنسلا ريسفت (4) 1 1 00 1 هد ]| ١ ريدقلا حتف ()



 . ©) اهيلإ ةفاضإلاب صاخلا هيأر ىلإ اهنم ايهتنم « ققدملا صحفنملا

 ريسفتلا ةعوسوم قحب ربتعي ىذلا « ىناعملا حور هريسفت ىف راس ساسألا اذه ىلعو
 . ىصخشلا هبحاص ىأرو « فلخلاو فلسلا نع ةياورلا نيب عماجلا

 ىتنأ ريغ ىدسلا نع هريسفت ىف ىسولألا اهب درفت ىتلا راثآلا كلت ىه ةليلقو
 ى دسلا نع هب درفت املو « ةماع ىدسلا تاياورل ةصاخلا لجرلا ةياور نم اريثك تدفتسا

 انديس قح ىف اهدروأ ىتلا ىدسلا تايليئارسإل دقنلا ديدش ناك دقلف « صاخ لكشب

 « ( ؟ هلادب ام ىردأ ال ء ىصعتسا هليوارس لح امدعب : لوقت ١ : ىدسلا لاق « مصعتساف

 . 2) ( كلذ نع هاف دس دق ىدسلا تيل :  الئاق ىدسلا مالك ىلع ىسولألا بقعيف

 اهيف مهل رانلا ىفف اوقش نيذلا امأَف 9» : ىلاعت هلوقل هريسفت ىف ىدسلا قفاوي ملو
 هللا ةئيشم نم كلذ دعب ءاجو : ىدسلالاق:-٠ ٠5 ةيأ دوه ةروس - 4 قيهشو ريفز

 الو مهل رضغيل هللا نكي مل اوُمَلَظَو اورفك نيذلا نإ :ةنيدملاب هللا لزنأف ءاهخسقت '

 ىلإ دولخلا مهل بجوأو « اهنم اوجرخي نأ رانلا لهأ ءاجر بهذف 4 اقيرَط مهيدهيل

 نع يور امك خستلا ىوعدل ةجاح الوش : الئاق كلذ ىلع ىسولألا بقعيف , 29 «دبألا

 . 5 ( كلذ لثم ىف خسنلاب لوقلا حصي داكي ال لب «ىدسلا

 ىدسلاأ رق : ٍلوقيف « فسوي ةروس ىف ىدسلل ةءارق ركذب ىسولألا درفنيو

 م هسضسلا علا

 - 4 اَهيَلَع نومي ضرألاو تاومّسلا ىف ةيآ نم نيأكو إف : ىلاعت هلوق ىف « ضرألا
 لوعفم هنأ ىلع كلذو » : الئاق ةءارقلا هذه هجوي مث . « بصنلاب - ٠ ةيأ فسوي ةروس

 . 20( نوري هرسفي فوذحم لعفل

 اهنم ءىش ىلإ تعجر امو « ىدسلا ريسفت عمج ىف اهتدمتعا ىتلا رداصملا ىه هذه

 ىضرع ىف هحاضيإ تلواح ام اذهو «ءريسفتلا اذهل ةبسنلاب اهتدئاف ىدم ىل نيبت ام دعب الإ

 ) )1١نورسفملاو ريسفتلا ١/ . "559غ ىناعملا حور (؟) /  5١ةيآلا ءفسوي ةروس 75 .

 ةيألا ءذوه ةروس « ىدسلا ريسفت (؟)  )( . 3١5ىناعملا حور 5319/57 . 1

 , . ١١9 / 5 قباسلا ردصملا (5)
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 ىدسلا ريسفتل ةزيمملا صئاصخلا : ايناث

 نايبو لوزنلا بابسأ : امه نييساسأ نيرصنع ىلع موقي روثأملاب ريسفتلا ناك اذإ
 هرب ل امو ءريسلاو رابخألاو ىوقللا رصنعلاك ؛ يلف ىلع از ام نإ « نآرقلا تامهبم

 . ©17 هاوس نع هب زيمعي

 تامهبم نايبو « لوزنلا بابسأ ىلع لمتشي وهف « هلك اذه مضي ىدسلا ريسفتو
 « ىوغللا رصنعلاو « برعلا مايأو ٠ ىخيراتلا صصقلاو « خوسنملاو خسانلاو « نآرقلا

 مهأ ىلع فقن نأ هيف ةزرابلا رهاوظلا مهأ دصرو ريسفتلا اذه ىف رظنلا نكميو
 . :ىهو هصئاصخ

 لوزنلا بابسأ ىلع نيعباتلا رصعو ةباحصلا رصع ىف ريسفتلا راصتقا نم مغرلا ىلع
 « مهدعب نم نورسفملا هركذ امل نيرصعلا نيدذه ىف ةجاحما مدعل كلذو , نآرقلا تامنهبمو

 ام لك ىه اهرسف ىتلا تايآلا نم مكلا اذه نأ ىلإ ليخيو « اليلق الإ هلك نآرقلا بعوتسي

 . نآرقلا ىف ىدسلا هرسف

 ترشأ امك  لوقي ىذلا « نيكزس داؤف » ذاتسألا رظن تتفل دق ةرهاظلا هذه لعلو
 .(9) ( هلك نآرقلا رسفي ريبكلا هريسفت نأ ودبيو » : لبق نم

 : سابع نباب هرثأت "

 هل عامسلاو ؛هترصاعمو هنع ةياورلا نم اهيف امب سابع نبا هذاتسأب ىدسلا ةقالعل ناك

 .هذيملتو ذاتسألا نيب مهتاياور ىف نوطلخي نيرسفملا لعج ام ,هريسفت ىف رثألا ريبك

 8 ةيآ ةرقبلا ةروس 4 نومتكت مشنك امو نودبت ام مّلعأو ا: :ىلاعت هلوق ىفف

 :هيف لوقي سابع نبا نع كلام ىبأ نع ىدسلا نع ارثأ ةيآلا هذه ريسفت ىف ىربطلا جرخأ

 ىلإ هدانسإب ايهتنم هصنب ريثك نبا هركذي رثألا اذهو :2)( ربكلا نم هسفن ىف سيلبإ رسأ ام )

 )١( نورسفملاو ريسفتلا ١/ 275 298ص هلاجرو ريسفتلا 2015 ١7.

 )١( ىبرعلا ثارتلا خيرات ١ /  .45نايبلا عماج (؟) ١/4348 .
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 . )١( سابع نباو كلام ىبأ نود طقف ىدسلا

 لاق © ةيآةرقبلا ةروس 4 ... ودع ضعَبل مُكُضعَب اوُطبها ا :ىلاعت هلوق ىفو

 :لاق ىدسلا نع «طابسأ نع «دانقلا دامح نب ورمع نع عيكو نبا ىنثدح »:ىربطلا

 ىدسلا ىلإ ادنسم روثنملا ردلا ىف هتدجو هصنب رثآلا اذهو .«") ( ةيحلاو ءاوحو مدآ ىنعي

 .©) سابع نبا نع كلام ىبأ نع

 «سابع نبا ىلإ رثألا ءاهتناب امإ عقي ناك ىدسلاو سابع نبا نيب طلخلا نأ ىرن اذكهو

 سابع نبا هذاتسأب ىدسلا ريثأت ىدم ىلع لدي امث ءسابع نبا نود ىدسلا ىلإ هئاهتناب امإو

 .اريبك ارثأت

 : دانسإلا لسالس ةلق

 نم مخضلا مكلا اذهب تنروق اذإ ةليلق ىدسلا ريسفت ىف دانسإلا لسالس دعت

 . نيثالثلا زواجتت مل ىهف «ريسفتلا تايورم

 رفوألا مكلا لكشت ىتلاو - « نايبلا عماج ٠ ىف ىدسلا تاياور مظعم نأ ظحاليو

 : نع امإ ىورت - هريسفت نم

 .ىدسلا نع ءرصن نب طابسأ نع «دانقلا دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم -

 .ىدسلا نع «طابسأ نع ءلّضفملا نب دمحأ نع «نيسححلا نب دمحم :نع وأ

 ؛ةياورلا داقن امهقثو دقو ءىدسلا ريسفت فصن نم رثكأ ابعوتسا دق ناقيرطلا ناذهو

 احلاص اهبلغأ ناك كلذ دعب دانسإلا لسالسو .«) امهلاجر نم دحأ ىف احرج اوركذي ملو

 : اهفعضأو ءايوقو

 نب مكحلا نع ,دامح ىبأ نب نمحرلا دبع نع ؛ليعامسإ نب دمحم ةلسلس ١

 .ىدسلا نع «ريهظ

 نع « طابسأ نع « ىِزَقنعلا دمحم نب ورمع نب نيسحلا نع « عيكو ةلسلس - ب
 .ىدسلا

 «ثيدبلا عضوي ىمر , هركنم ثيدحلا ىهاو «ريهظ نب مكحلا ىلوألا ىف نأل كلذو
 ."”) دحأ هقثوي ملو ادج فيعض وهو ؛ىزقنعلا ورمع نب نيسحلا ةيناثلا ىفو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/  . 70نايبلا عماج (؟) ١/ .578روثنملا ردلا (؟) 58/1١.

 ةاورلا ةمجرت قحلم رظنا (5) . ةاورلا ةمجرت قحلم : رظنا(4) .
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 نيعباتلاو ةباحصلا نع ريسفتلا تاياوز بلغأ قثوي ىذلا ةيميت هت نبا ىأر انعبتا اذإو

 ىننإف '2”ىرجهلا عبارلا نرقلا ىتح ريسفتلا ءاملع هجرخ ام ىلإ كلذ ىف ديزيو «مهيعباتو
 . ةقثوم ةحلاص ريسفتلا اذه ىف دانسإلا لسالس عيمج نإ :لوقأ

 :ةيسايسلا بازحألا رسثأ -4

 ؛جراوخلاكةرثك ةيمالسإ قرف روهظ لوألا ىرجهلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا دهش

 اذه ىف قرفلا هذه ريثأت دجأ نأ تلواح دقلو .()ههريغو ةثجرملاو ةعيشلاو

 رثأ ىدمو «ىسايسلاو ىدئاقعلا ىدسلا هاجتا ددحأ ىتح  ثحبلا عوضوم - ريسفتلا

 -ءاَمسلا مهيلع تحب مف إل :ىلاعت هلوقل هريسفت ىف تدجوف «هريسفت ىف هاجتالا اذه
 ىنتثدح » :ىربطلا لاق ةيآ ناخدلاةروس - 4 ... نيرظنم اوناك امو ضرألاو

 . « اهترمح اهؤاكبو ىامسلا تكب امهيلع هللا ناوضر ىلع نب نيسحلا لتق امل: لاق

 اوصني مل مهنأو ريهظ نب مكحلا ىف مهمكحو ةياورلا داقن نع مالكلا قبس دقلو

 اوركذي ملف مهومدقتم امأو «؛ رشتلاب ىمر :١ مهيرخأتم رثكأ لاق امنإو ءىدسلا عيشت ىلع

 : .ةتبلا كلذ

 ىلع ادر "اعقل فحم نم علو وق ثلا ىلع ريثك نبا قيلت ىفكيوت

 نع ىطويسلا ىور - ١١ ةيآ نجلا ةروس - 4« اددق ق قا نع: ىاعت هلوق ىفو

 .«ةعيشو ةضفارو «ةكجرمو «ةيردق مكلثم مه نجلا ىنعي :٠ هلوق ةيآلا هذه ريسفت ىف ىدسلا

 ىلع لدي ال ,عرشلا الو لقعلا هلمتحي ال ىذلاو ,ىدسلا نم بيرغلا ريسفتلا اذهو

 هذه ىف هريسفت نم همهف نكمي ام ىصقأو «ةتبلا قرفلا هذه نم ةقرف بهذمل ىدسلا قانتعا

 . رثكأ ال ةيمالسإلا قرفلا هذهل هتقرعم وه ةيآلا

 لب «قرفلا هذه نم ةقرف بهذمل ىدسلا قانتعال ىدص دجأ مل هريسفت ءارقتسابو

 ىفف «ةيمالسإلا قرفلا نيب فالخلا لئاسم نم نيتريبك نيتلأسم ىف ةنسلا لهأ قفاوي هتدجو

 ةروس - 14 ريبخلا فيطُللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ]>:ىلاعت هلوق

 ال606 يئاتسرهشلل لحتلاو للا وز .5 ص ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم (1)
 1 . ١145 / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)
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 8 قئالخلا ىريوهو ,27) دحأ هاريال ): ىدسلا لاق ٠ * ةيآ ماعنألا

 - 4 .. ءاَشَي نمل كلذ َنوُد ام ٌرفغَيو هب ككرشي نأ َرفغَي ال َهَّللا نإ ا: ىلاعت هلوق ىفو

 . ( نيملسملا نم رئابكلا بنتجي نمل رفغي » :ىدسلا لاق ١١ 5 ةيآ ءاسنلا ةروس

 .(ةريبكلا بكترم ىفو ؛لجو زع هللا ةيؤر ىف ةنسلا لهأ قفاوي وهف

 :ىوفغللا عباّطلا-

 مكايعأ اذإ 0:هلوق ىف سابع نبا هاري ام وه ريسفتلل ىوغللا عباطلاب دوصقملا ناك اذإ

 ذخأي مل ىدسلا نإف 29 ( برعلا ناويد هنإف ءرعشلا ىف ف هوبلطاف هللا باتك نم ةيآ ريسفت

 .سابع نبا ةذاتسأل لوقلا اذهب هريسفت ىف

 ملو دنه نب مّطحلا ناسل ىلع ةثالث تايبأ ىوس رعشلا نم هريسفت ىف ركذي ملف
 : ىلاعت هلوق لوزن ببس قابس ىف اهركذ امثإو مهبُم ىوغل ىنعم ىلعألالدتسا اهركذي

 . ؟ ةيأ ةدئاملا ةروس - # .. . تيّبلا َنيمآ الو دئالقلا الو ىدّهلا الو

 قيرط نع «نآرقلا تادرفم مهبم حيضوت وه ىوغللا عباطلاب دوصقملا ناك اذإ امأو

 هيلع انتبنأو ا:ىلاعت هلوق ريسفت ىفف «هريسفت ىف ىصحي ال اذهف ءاهل ىوغللا ىنعملا

 « عرقلا : نيطقيلا ٠:ىدسلا لوقي ١ 45 ةيآ تافاصلا ةروس - .. . نيطقي نم ةرجش

 .( ءابدلا هيمست برعلاو'

 ىنعمب ليقث »:ىدسلا لاق  ه ةيآ لمزملا ةروس 4:  اليف ًالوق إ>:ىلاعت هلوق ىفو

 ظ .«ىلع مركب ىأ :ىلع ليقث :مهلوق نم ذوخخأم «مرك
 نإ لق )ظ:ىلاعت هلوقل هريسفت ىف امك «رشابملا ىوغللا ىنعم اب ىدسلا حرصيال دقو

 ول »:ىدسلا لوقي ١ ةيآ فرخزلا ةروس -# نيدباَعلا لوأ انأف دلو نمحرلل ناك

 كلذ ىلع ىربطلا بقعيف «( هل دلو ال نكلو ءادلو هل نأب هدبع نم لوأ تنك دلو هل ناك

 ىضتقي ىذلا طرشلا 4 نإ إذ ىنعم :لاق نم لوق باوصلاب ىدنع لاوقألا ىلوأو :الئاق

 جارعملا ةليل هبر هيَ ىبنلا ىأر لهو هلل هللا لوسر ةباحص نيب فالخلا اهيف عقو ايندلا ىف هلل قلخلا ةيؤر ةلأسم (1)
 نينمؤملا ريغو ءمهبر نوري نينمؤملا نأ ىلع نوقفتم ةنسلا لهأ نم مهروهمجو نيملسملا ةمئأف ةرخآلا ىف امأو ءال مأ

 .( سفانلا ) . ةيميت نبا ىواتفو ةيواحطلاك : دئاقعلا بتك ىف كلذ عبجاري .فالخ مهيف

 160/١ لحنلاو للملا (؟)
 © ناقتإلا 1١/7١ 1١.



 . « ىدسلا نع هانركذ ام ىلع ءازجلا

 :راركتلا-5

 ديف .٠ ةرهاظلا هتافص نم ةفص هلعجت ةروصب ىدسلا ريسفت ىفراركتلا عقو دقل

 ظفلبوأ اهظفلب  اهسفن ةصقلا راركتب نوكي ةراتق «ريثكلا راركتلا روص ىف بعوتسا

 نوكي دقو «ةنيعم ةيريسفت ةغيص راركتب نوكي ةراتو «ةفلتخم عضاوم ىف  فلتخم

 .ةدعابتم ةريثك عضاوم ىف دحاو ظفن ظفل راركتب

 .اهريغو صصقلاو ,هطو «فارعألاو «ةرقبلا ةروس ىف :نآرقلا ىف تركذ امنيأ ىدسلا
 .ةريثك عضاوم ىف ةرركم ةروصب ءاج ةصقلا هذه ىف ىدسلا مالكف

 لآ »ةروس ىف اهنع ارثأ ركذ دقف 2( ميرم » ةصق ىف عقو ام اضيأ نوللا اذه نمو

 . ( ميرم ةروس نم 7 ١ ةيآلا ىف هصنب هركذ دق ناك» 07 6 ةيآلا ىف نارمع

 تايآ هاجت ةنيعم ةيريسفت ةغيصب ىدسلا مازتلا وهف راركتلا نم ىناثلا نوللا امأو

 ةيآ ةرقبلا ةروس - © .. . تاَّملّكَب هبر ميهاربإ ىَلتبا ذإو )>:ىلاعت هلوق ىف امك «ةفلتخم

 لقت انبر )» :ىلاعت هلوق ىه هبر ميهاربإ نهب ىلتبا ىتلا تاملكلا >:ىدسلا لاق - 64
 رثآلا اذه ىدسلا ركذ دقف ١54 ١ ةيآ ةرقبلا ةروس «# ميلعلا عيمسلا تنأ كن انم

 ع . ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا مي ميهاربإ عفري ذو :  ىلاعت هلوق ريسفت ىف هصنب

 . ١؟1ا/ ةيأ ةرقلا ةروس

 لا ةروس 4 . هتومككت الو ساّنلل ُهنيبمَل ل: :ىلاعت هلوقل هريسفت اضيأ كلذ نمو

 ام هسفن وه لوقلا اذهو «« ُهّْكَع دمحم مسا اومتك ١ :ىدسلا لوقي /١41  ةيآ نارمع

 .1/ ةيآءاسنلا ةروس 4 ... هلضُف نم هللا مهاتآ ام نومتكيو ]»:ىلاعت هلوق هب رسف

 اهنأب « تانيبلا » ل امئاد هريسفت لاثملا ليبس ىلع هنمف «ريثك وهف ظفللا راركت امأو
 ةنوؤم هسفن ىفكيف كلذل ىدسلا هبنتي دقو .انزلا اهنأب « شحاوفلا » و « ُهَّلَ دمحم

 ءاج امو «نوملسملا مهف « هلل ءافتح ) هلوق نم نآرقلا ىف ف ءاج ام لك ) :لوقيف «راركتلا

 .(رمخلا نآرقلا ىف سأكلا » :هلوق كلذكو «( جاجحلا مهف (نيملسم ءاقنح )هلوق نم

 «هسفن ىدسلا ةيصخش : ىلإ ةفلتخما هروصب راركتلا اذه عوقو ىف ببسل |عجري دقو

 طسبلا ىلإ اهبحاص جاتحي مولعلا هذهو «برعلا مايأب ملاعو ءريسو زاغم لجر وهف

 عك



 . بانطإلاو «راركتلاو

 «نآرقلا نم تايآل اصاخ امهف ىدسلل نأ ىلإ اوهبنت دق نيرسفملا نأل كلذ ناك امبرو

 .نآرقلا نم تايآلا هذه تدرو امنيأ هوركذف

 : ةيهقفلا لئاسملاو .تايليئارسإلا ٠

 ةرهاظلا لوانتنسو ( ةيهقفلا لئاسملا »و (تايليئارسإلا هامهو ناتزراب ناترهاظ كانه

 نمض اهدنع فقنس ةيناثلاو ءريسفتلا ىف ىربكلا اياضقلا نمض ثلاثلا لصفلا ىف ىلوألا

 :ىدسلا ريسفت ةيمهأ

 ةماعب ريسفتلا خيرات ىف ةماه ةناكم لتحت ىتلا ريسافتلا نم ىدسلا ريسفت ربتعي

 ثلاثلا نرقلا ةياهن ىف هريسفت فلأ دق ىربطلا ناك اذإف :ةصاخب روثأملاب ريسفتلاو

 نإف ؛هريسفت اهيلع ماقأ ةيساسأ زئاكر هل ةقباسلا ريسافتلا نم لعج نأ دعب () ىرجهلا

 نع ىربطلا ةياورف ءاعيمج اهمهأ نكي مل نإ «زئاكرلا هذه مهأ نم ربتعي ىدسلا ريسفت

 ةينمز ةرتف لثمي وهو  ىدسلاريسفت لعلو .() هريسفت ىف ةدراولا تاياورلا رثكأ ىدسلا

 ريسفتلل ةقداص ةروص هلعجي  نمزلا نم نرق ىلإ لصت دق ىربطلا ريسفت ىلع ةقباس

 . ريسفتلا خيرات نم ةركبملا ةلحرملا هذه ىف روثأملاب

 لئاوأ نم ىدسلا ريسفتو » :هنع لوقي « ركاش دومحم » ذاتسألا لعج ام اذهو

 .©9 ( راثآلاو ثيداحألا ةياور ىف تفلأ ىتلا بتكلا

 : هلع ىبنلا ةريس نم ادجةريثك ثادحأل هركذ ىف اضيأ ىدسلا ريسفت ةيمهأ زربتو

 هنع ىدسللو الإ ىبن نم امف  ىليئارسإلا وجلا اهيف رهظ نإو  ءايبنألا صصقل هدرسو

 ىف ةيعيرشتلا لئاسملاو ةيهقفلا ماكحألا نم ريثك دنع هفوقو ةلواحمو ءاردان الإ مالك

 ىبطرقلا كلذ ىلع صن امك .هلئاسم نم ريثك ىف كلام مامإلل اعبن تناك ىتلاو «نآرقلا

 مامإلا نم تعنلا اذه لثمب رفظي هتلعج ىتلا ىه ىدسلا ريسفتل ةيمهألا هذه لعلو

 .57؟/؟ناكلخ نبال نايعألا تايفو )١(

 )١( نايبلا عماج 1١58/1١

 نايبلا عماج ةمدقم (؟) ١/1١548.

 و



 )0١(. ( ريبكلا ىدسلا ريسفت ريسافتلا لثمأ نإ ):هنع لوقيف «ىطويسلا

 ودبيو «ميركلا نآرقلل لماك هبش ريسفت وهف ,ىدسلا ريسفت صئاصخ رهظأ ىه هذه
 اليم هايانث ىف لمحي الو «ةليلق هيف دانسإلا لسالسو «سابع نبا ةيصخسشب هبحاص رثأت هيف
 عضاوم ىف راركتلا ىلإ هبحاص ليمبو ؛ىوغللا عباطلا هيف ودبيو «ةنيعم ةيمالسإ ةقرفل ايبهذم
 هبحاص فقيو «ءايبنالا صصق ىف ةصاخبو ةريبك ةروصب تايليئارسإلا رهظت امك « ةريثك

 . اهمهأو ريسافتلا مدقأ نم كلذ بناج ىلإ هنأو ةيهقفلا لئاسملا ضعب دنع

 .؟؟8/4 ناقتإلا 0

١ 



 ريسفتلا ىف ىدسلا جهنم :اغلاث

 نآرقلا ىف ءاج ام ىلع ىلاعت هللا باتكل مهمهف ىف نيعباتلا نم نورسفملا دمتعا

 نم ةباحصلا نع هوور ام ىلعو هتيم هللا لوسر نع ةباحصلا نع هوور ام ىلعو ؛هسفن
 هب هللا حتفي ام ىلعو ءمهبتك ىف ءاج امم باتكلا لهأ نم هوذخأ ام ىلعو « مهريسفت

 .١" ىلع هللا باتك ىف رظناو داوتجالا قيرط نم مهيلع

 بيلاسألا/ ةناعتسالاو ,ةيبرعلا ريغ ظافلألاو «ةيعرشلا ءاكحألا نم ليق ريغ - داهمجالو

 .ريسفتلا ىف ةصاخلا تايرظنلا ضعب صعبو «ةيبدألاو ةيغالبلا

 : ميركلا نآرقلا :لوألا ساسألا

 ىلع ىدسلا دمتعا دقف «هسفن نآرقلا وه نآرقلا ريسفت ىف لوألا ساسألا ناك اذإ
 ملع نم ىل ناك ام »:ىلاعت هلوق ىفامك اهلثم ةيآب ةيآلا رسفيف ءاريبك ادامتعا ساسألا اذه

 : ىلاعت هلوق وه »:ىدسلا لاق - 78 ةيإ ُِص ةروس 4 نومصتخَي ذإ ىّلعألا الكاب

 0 .ةيآ ةرقبلا ةروس - 00 ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإوإ»

 هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو :ىلاعت هلوق ئف امك" ,ةلماك تايآب ةيآ نم ةملكر سفيو

 ىلتبا ىتلا تاملكلا :٠ ىدسلا لوقي - ١75 ةيآ ةرقبلا ةروس - # . نهمتأف تاملكب

 نمو كَل نيملسم اًلعجاو انير .ميلعلا عيمسلا ّتنأ كنإ انم لبقت انبر )» :هبر ميهاربإ نهب
 1 عه ل ىلا

 ثعباو انبر .ميحرلا باّوتلا تنأ كلن انيلَع بُثو انكسانم انرأو كَل ةملسم م ار

 . ١179 2178 211717 تايأ ةرقبلا ةروس 2# . كتايآ مِهيَلَع وُلَتي مهنم ًالوسر مهيف

 54. ةيآ نارمع لآ ةروس - 4. . هبر اًيرَكَز اعد كلاته ل :ىلاعت هلوق ىف لعفي كلذكو
 000 ..نيثراولا ٌريخ تنأو ًادرق ىنرذت ال بر :الئاق هبر اعدف ايركز ماق»:ىدسلا لاق

 . ةيآلا هذهب ايركز ءاعد رسفف( 69 ةيآءايبنألا ةروس

 ام اهنيب طبرلا وأ اهرثن ةلواحم عم نآرقلا تايبآ قوسي نايحألا ضعب ىف هدمنو

 اد اًهَديس اَيقْلَأو ربد نم هصيمَق تّدقو باَّبلا اَهّبَتساو إف:ىلاعت هلوق ىف امك « عاطتسا

 .؟5 ةيآ فسوي ةروس 4« ...بابلا

 )١( نورسفملاو ريسفتلا ء177 176/5 قباسلا ردصملا ١/59.

5. 



 ءازج ام >: تلاق هتأر املف ,هعم اهمع نباو بابلا دنع اسلاج ناك » :ىدسلا لوقي

 لاق !! هصيمق تققشف هتعفدف «ىسفن نع ىندوار هنإ ؟4 اءوس كلهأب دارأ نَم

 لاقف ؛ىصيمق تقشف «ىنتكر دأف ءاهنم تررفو 4 ىسفن نع ىنتدوار ىه إل : :فسوي
 م

 نم وهو تقدَصَف لبق نم دق هصيمق ناك نإ :صيمقلا ىف كلذ نايبت :اهمع نبا

 - 11 005 ةيآ4 نيقداصلا نم َوُهَو تبّذكف ريد نم دق هصيمق تاك نإو . نيبْذاَكلا

 ةروس :4 ميظع نك ديك نإ نك ديك نم هْنِإ )» :لاقف ءِربد نم دق هدجوف صيمقلاب ىتأف

 .(- 58 ةيآ فسوي

 ىصصقلا بناجلا ىف نآرقلا ريسفت ىلع اريبك ادامتعا ىدسلا دامتعا ظحالملا نمو

 تايآلاب هيلع دهشتسي نأ لواح «صصقلا اذه ةبارغب ىدسلا رعش املكف «هريسفت نم

 دهشتسا دقف «داع موق نع هصصق ىف (15 ةيآ فارعألا ةروس ) ىف كلذ حضتيو «ةينآرقلا

 . ةقاح لا ةروسو «فاقحألا ةروسو ءرمقلا ةروس نم تايآب

 ؛ه١ تايآلا تافاصلا ةروس) ىف مالسلا هيلع ىسوم نع هصصق ىف لعف كلذكو'

 ةلالد هريسفت ىف ساسأك نآرقلا ىلع ىدسلا دامتعا نم ةروصلا هذهبو «( ٠١١ «؟
 . ةفلتخما اهعضاوم ىف هتايآو هللا باتكل هباعيتساو همهف ىدم ىلع

 : فيرشلا ىوبنلا ثيدحلا وه :ىناثلا ساسألا

 نآرقلل مهريسفت ىف نيعباتلا رابكو ةباحصلا قيرط ءاذتحا ىف ادهج ىدسلا لأي مل

 ام هريسفت ىف دروأف ءريسفتلا سسأ نم ساسأك ىوبنلا ثيدحلا ىلع هدامتعاو «ميركلا

 ريغ «ىتش تاعوضوم ىف اهب دهشتسا متع هللا لوسر ىلإ ةبوسنم ءاثيدح نيثالث زهاني

 بقانمل ركذ وأ «ةيهقف ماكحأ نايبل هركذ ام اهنمو «لوزنلا بابسأ نمض اهرثكأ ركذ هنأ

 ركذ (51) ةيآلا ةرقبلا ةروس ىفف « كلذ ريغو «تاوزغلا ضعب ركذ وأ «ةباحصلا ضعب

 . ىسرافلا ناملس نيبو هلع ىبنلا نيب راد ايوبن اثيدح هيف ركذو «ةيآلا لوزن ببس

 ىف ايهقف امكح نيبي اثيدح ركذو لوزنلا ببس ركذ (180) ةيآلا ىف كلذكو

 .اهيف راد امو دحأ ةوزغ نع ايوبن اثيدح ركذ ( :١١1 ةيآلا نارمع لآ ةروس ىفو

 .رساي نبرامع بقانم نع ايوبن اثيدح ركذ (09) ةيآءاسنلا ةروس ىفو

 .قيدصلا ركب ىبأ بقانم نع ايوبن اثيدحركذ (؟) ةيآ ةءارب ةروس ىفو



 : نيبناج وذ ىدسلا ثيدح ىف ثحبلاو

 . (ثّدحمك ) هيف ثيدحلا ةمئأ ىأرو :ىدسلا

 .هتحصو (هفعضو «هدانسإ تاجردو :ىدسلا ثيدح ب

 :لوألا بناجلا نعامأ

داقن نم ءامهريغو «ىراخُبلاو دمحأ مامإلا هقثو ؛لدع ةقث ىدسلاف ١
 امك - ةياورلا 

 تبثأ دقوا .ملع نودب هيف اوملكت نيذلا لوقب اذنعأ هنيدح دري الو - تيب نأ قبس

 ىعدا نَم لك ناك ول :٠ لاقف مهليدعتو لاجرلا حرج ىف ةدعاقلا هذه ىربطلا مامإلا

 تلطبو هتلادع تطقسو «هيلع ىعدا ام هيلع َتَبَت ةكيدرلا بهاذملا نم بهذم هيلع
 ل

 ىلإ موق هبسن دقو الإ دحأ مهنم ام هنأل ؛راصمألا ىئدحم رثكأ كرت مَلَل .كلذب هتداهش
 رباع ري

 )2١. ( نظلاب هتلادع طقست امو حرج ا هيف لبقُي مل هئلادع تب تتبث نمو «هنع هب بغري ام

 .(") هكرت ىلع عيمجلا عمجي ىتح لجرلا ؛ ثيدح كرتي أ ىئاسنلا مامإلا بهذم نإ

 مهنم مهبتك ىف ىدسلا ثيدح اولبق دق ثيدحلا باحصأ نإ

 . 0 ا ا

 ايش هرمأ نم ل لو هراوف بهذا م: هع مقلع لاقن تام دق ميشا

 .2) ثيدحلا

 ىبأ نب ركب ىبأ نعو ةناوع ىبأ نع ةبيتق انثدح :لاق «هتنس ىف ىئاسنلا مامإلا - ب

 سنأ نع ؛ىدسلا نع «نايفّنف' نع « «عيكو نع امهالك «برَح نب ريهُز نب هيف

 .(9 ( هني نع فرصني هِيَ لوسرلا تيأر ام رث أ) :هنع هللا ىضر

 «ىسوم نب هللا َديبع نع عيكو نب نايفس انثدح :لاق «هنتس ىف ىذمرتلا مامإلا

نع .ىدسلا نع «رمع نب ىسيع نع
ُهنْلَع ىبنلا ناك :لاق كلام نب سنأ 

 ريط 

 )١( صا( ةدغ وبأ حاتفلا دبع ؛قيقحت ثيدحلا مولع ىف لئاسر عبرأ ١4.

 ) )5ص قباسلا ردصملا ١78.

 . )٠١14( مقر ثيدح ١10/١ دمحأ مامإلا دنسم (*)

 . (5817) مقر ثيدح «ةالصلا باتك «ىئاسنلا مامإلا ننس (5)

 ها



 و ع

 «ىنابيشلا ةبتع نب دمحم نب ىلع نسحلا وبأ انثدح : لاق ,هكر دتسم ىف مكاحلا د

 نع «ىدسلا نع « لاص نب نسحلاانث ءىسوم نب دبع انث ءقاحسإ نب ميهاربإ انث

 ,(00 ثيدحلا ( ... هلع هللا لوسر ىنلسرأ» :لاقف ؟ديرت نيأ

 .لوألا بناجلا نع اذه

 :ىناثلا بناجلا نع امأو

 «لسرملا ثيدحلا نمض فينصتلا ىف لخدت هريسفت ىف ةدراولا ىدسلا ثيداحأ نإف
 ىذلا ريبكلا ىعباتلا ثيدح اهيف فالخ ال ىتلا هتروصو »:هلوقب حالصلا نبا هفرع دقف
 نيعباتلا نيب ةيوستلا روهشملاو « هّْيَع هللا لوسر لاق :لاق اذإ ؛ةباحصلا نم ةعامج ىقل

 1 .©0( كلذ نم نيعمجأ

 0 و د ع

 هعفر ام :وه لسرملا ثيدحلا نأ ىلإ نيثدحملا روهمج بهذ ) :ىزارلا متاح وبا لاقو

 :مأ اريغص ىعباتلا ناكأ ءاوس ءريرقت وأ لعف وأ لوق نم هيَ هللا لوسر ىلإ ىعباتلا

 ,(5) (اريبك

 0 (هنم عمسي مل نمع لجرلا ةياور لاسرإلا نإ :ىمساقلا لاقو

 .هللَع هللا لوسر لاق :ىعباتلا هيف لاق ام وه.سرملا ثيدحلا نأ حضتي كلذ نمو

 .ةلسرملا ثيداحألا نمض وأ ةلسرم كلذب ربتعت ىدسلا ثيداحأو

 :لسرملا ثيدحلا مكح ىف نوثدحلا فلتخاو

 « ميقلا نباو ءدمحأ مامإلاو «ةفينح ىبأو ؛كلام مامإلاك ,ةجح هآر نم مهنمف -أ

 .ريثك نباو

 .ىوونلاو ,ملسم مامإلاك ءهب ذخأي ملو هدر نم مهنمو ب

 .3*5//# « مكاحلا » كردتسملا (؟) .(/؟) مقر ثيدح «بقانملا باتك ءىذمرتلا مامإلا ننس (1)
 .70 ص ثيدحلا ىف حالصلا نبا ةمدقم 2

 . 5 2” ص ىزارلا متاح ىبال ثيدحلا ىف ليسارملا باتك (4)

 . ١51 ص ىمساقلا نيدلا لامج دمحم ثيدحتتلا دعاوق (ه)

 نما



 رابك نم نوكي نأ » :اهنم دعو «ىعفاشلا مامإلاك «ءطورشب هلبق نم مهنمو  ج
 لوق ىعباتلا هيف قفاوي وأ «ىرخأ ةهج نم ادنسم ثيدحلا نوكي نأو «نيعباتلا

 .()(هاضتقمب ءاملعلا ىتفأ وأ ؛ةباحصلا

 بلاغ ىدل فيعضلا ثيدحلا مكج. همكح نأ لسرملا ثيدحلا ىف حالصلا نبا ىريو

 ريغ قيرط نم دري وأ هلسرم لبقي ذكيحف «تاقث نع ىوريو ةقث ىعباتلا ناك اذإ الإ «نيثدحملا

 .() لوألا لسرملا قيرط

 امهطورنشب لسرملا ثيدحلا لوبق ىف حالصلا نب راو «ىعداشلا مامإلا ىأرب ذخألا العلو

 .ىدسلا ريسفت ىف ةدراولا ثيداحألا ىلع مكحلا ىف ذ اهبسنأو ءارآلا حجرأ وه

 . يمسق ىلإ ريخألا مكمل اذه ءوض ىف ثيداحأ هذه مسقتو

 ول

 . ( فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت » باتك وأ اعم امهيف وأ (ميظعلا نآرقلا

 تدرو «ةدئاملا 5 «نارمع لآ ١5١ «ةرقبلا - 5١7 : تايآلا ىف ثيداحألاف

 دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم نع ىربطلا ةياور نموهو «فلتخي 0 دحاو دانسإب

 هلع بلا باحصأ نم يان نحو دوعسم نبا نح هم نحو « رابع نبا نع بلاص أو

 حلاص وبأو ىربطلاك  ةاورلا مج بارت ىف دنسلا اذه لاجر تمجرت نأ قبسو

 :ىتالاك مهف ؛ىنادمهلا ةرمو

 .(”9ةثلاثلا ةقبطلا نم ةَقث ءىفوك :ىعبات ناوزغ ,ىرافغلا :كلام وبأ ١

 .(؟)ةثلاثلا ةقبطلا نم بلاط ىبأ تنب ئناه مأ ىلوم «ناذاب وأ«ماذاب :حلاص وبأ ١

 74/4 ١/ نايبلا عماج 23 ٠ ص هتالف رمع . د ثيدحلا ىف عضولا «175 2174 ص ثيدحتلا دعاوق (1)

 .؟5 ص حالّصلا نبا ةمدقُم (؟)

 .؟45/8 بيذهتلا بيذهت «ه5/؟/ليدعتلاو حرجلا ٠١48/1/4« ريبكلا خيراتلا (5)

 555/١. لادتعالا نازيم 451/1/١« ليدعتلاو حرجلا 4/7/١ 5 ١« ريبكلا خيراتلا (4)

 نذل



 فورعملا «ىفوكلا ليعامسإ وبأ «ىنادمهلا ىليكبلا ليحارش نبا :ىنادمهلا ةرم "٠
 , .")ه 1/5 ةنس ىفوت « دوعسم نبا عمس «ةقث ىعبات «ريخلا ةرمو «بيطلا ةّرع

 هدانسإب تنك ذإ « احيحص هملعأ تسلو »:دانسإلا اذه نع ىربطلا لاقو

 .هبايترا ةلع ىربطلا نيبي ملو 2" «اباترم .

 نإف ؛هدانسإ ىف باتري نأ هللا همحر رفعج ىبأل قحو »:ركاش دومحم ذاتسألا لاقو

 دحاو قايس ىف ةباحصلا نع ريسافتلا قرفم عمج ةهج نم ريثك لهاست هيف دانسإلا اذه

 ذإ ؛هلوبق اروسيم الهس ناك ةيآلا ىنعم ريسفت ىف رمألا ناك نإف «ديناسألا هذه هعمجت

 . سأب كلذ ىف امو «ةيآلا ىنعم ىف ةباحصلا ضعبل ءارآ وأ ايأر نوكي

 لوسر دهع ىلع تناك ةنيعم ةعقاو نع رابخإلاب ثيدحلا ةجرد ىلإ ربخلا عفترا اذإ اَمأ

 وأ اظفل عوفرملا ثيدحلا قحلي امم كلذ وحن وأ تايآلا ضعب لوزن بابسأ نم هني هللا
 ةفرعم اهردصم فورعم ريغ ةياور وه ذإ « بايتراو رظن لحم دانسإلا اذه لوبق ناك ءامكح
 .©0( ؟ هب ءاج ىذلا ظفللاب هنع ربع ىذلا مهيأو ؟اذه لاق ىذلا ءالؤه ىأ ةددحم

 هنأ ىدنع ىأرلاف ىدسلا ريسفتل ةبسنلاب امأو «عوفرملا ثيدحلل ةبسنلاب اذهو :لوقأو

 عوفرملا ثيدحلا ةلاح ىف ركاش ذاتسألا هلجأ نم هفعض ىذلا ببسلا سفنل فيعض دانسإ

 . امكح وأ اظفل

 ةفحت) باتك ىف دانسإلا لصتم. هتدجو - نارمع لآ 5١ ةيآلا ىف ثيدحلاو

 نب سنوي نع «ىمايلا رمع نب فّرَصُم نع دواد ىبأ ةياور نم (فارطألا ةفرعمب فارشألا
 هدانسإ » :نلاقو ... تع ىبنل ىبنل :لا نع « سابع نبا نع « ىدسلا نع « رصن نب طابسأ نع ريكب

 1 , 240( ديج

 ةياور نم دانسإلا لصتم ريسفت ىف ريثك نبا هدروأ  ءاسنلا ه9 ةيآلا ىف ثيدحلاو
 3 نيا ِء . 0
 دانسإلاو 6 هل ىبنلا نع «سابع نبا نع «حلاص ىبأ نع «ىدسلا نع «ريهظ نب مكحلا

 .؟58/؟ بيذهتلا بيرقت 5/5/4 ريبكلا خيراتلا ء7/7١١ ىربكلا تاقبطلا )١(

 5158/١. قباسلا ردصملا (5) .76 4/١ نايبلا عماج (؟)

 01/8/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت هن )0١( هع ىلا فسويل فارسشألا ةفحت (4)

 نف



 لصتم ؛هريسفت ىف اضيأ ريثك نبا هدروأ  ةدئاملا ٠١١ ةيآلا ىف ثيدحلاو

 نب دمحأ نب هللا دبع انثدح رازبلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاقف .دانسإلا

 «ءطابسأ انئدح «ىزقنعلا دمحم نب ورمع انثدح «ديعس نب دمحم نب دمحأ انثدح ىسوم

 نال ؛دانسإلا فيعض .('هنع لوسرلا نع ةريره ىبأ نع ,لاهنملا ىبأ نع «ىدسلا نع

 ش ش .(هتمجرت رظنا) ثيدحلا ركنم ( ىزقنعلا دمحم نب ورمع هيف

 . ىدسلا نع ةلوصوملا ثيداحألا تاجرد ىه هذه

 اهل دجأ نأ  ليئض دهج وهو - ىدهج ردق تلواح دقف ثيداحألا ةيقب امأو ب

 هذهل لصأ تابثإ كلذب الواحم ءريسفتلا وأ ثيدحلا بتك نم 4 اعباتم وأ ادهاش

 المع ؛ةعوضوملا ثيداحألا ةلمج نم كلذب جرخت ىتح «ثيدحلا بتك ىف ثيداحألا

 وهف ةنودملا بتكلا ىف هل دوجو ال ثيدحب ءاج نم نإ ١ :ىطويسلاو « ىقهيبلا لوقب
 .©0 ( هلبقن مل عوضوم

 ضعب ئأر دقف ةفيعض تناك نإو ىهف«ةلسرملا ثيداحألا ةلمج ىف كلذب لخدتو

 داقتعالا كود .ظعولاو لئاضفلا ىف اهب لمعلا زاوج «لبنح نب دمحأ مامإلاك «نيثدحملا

 .(©9ماكحألاو

 ىف نيعباتلا نع تالوقتملا قي ةيثوت ىف كلذ نم دعبأ ىلإ بهذي ةيميت نبا مامإلا نإ لب

 دقو «تاهج وأ نيتهج - نم ءاج ثيدحلا ناك اذإف ): لوقيف ىزاغملاو ريسفتلاو ثيدحلا

 الب اقافتا هنم ةقفاوملا عقت : ال كلذ لثم نأ ملعو ءهقالتخا ىلع اوأطاوتي مل نيربخنلا نأ ملع

 نم ريثكب مزجلا ىف ذ عفان لصأ هنإف «فرعي نأ ىغبني ني لصألا اذهو « « حيحص هنأ ملع ءدصق

 . كللذ ريغو مهلاعفأو سانلا لاوقأ نم لقنُي امو ءىزاغملاو ريسفتلاو ثيدحلا ىف تالوقتمل

 نأب ملعلا عم  نيهجو نمو هَ ىبنلا نع كلذ هيف ىتأتي ىذلا ثيدحلا ىور اذإ اذهلو
 دمعتي نمم اوسيل هتلقن نأ ملع اذإ اميس ال ؛قح هنأب مزج  رخآلا نع هذخأي مل امهدحأ

 45/١ ١. ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 ةرات ىنعمللو «ةرات امهيلك ىنعملاو ظفلل دهشي دهاشلاف عباتملا نم معأ دهاشلاو ءدهاشلا نم بيرق ءابلا رسككب  عباتُملا (1)

 ٠١5. ص ثيدحتلا دعاوق. اعيمج ىنعملاو ظفللا ىف ههبشي نتمب رخآ ىباحص نع هيوار قفاو ام وه عباتملاو .ىرخأ
 7١5. ص ثيدحلا ىف عضولا (5)

 0826/1١5. ىدادغبلل ةياورلا ملع ىف ةيافكلا باتك (4)



 ىبأو «رباجو ءرمع نباو ءبعك نب ىبأو دوعسم نباك ةباحصلا فرع نم نأو ؛بذكلا
 ىلع بذكلا دمعتي نكي مل ءالؤه نم دحاولا نأ انيقي ملع ؛مهريغو «ةريره ىبأو ( كديعس

 .2) ( مهقوف امع الضف ُهّثيَع هللا لوسر

 صن ىف تبنثأ مل ىننأ ريغ «هريسفت ىف ةباحصلا لاوقأب اضيأ ىدسلا ناعتسا دقو

 نباو «سابع نبا نع ىور دقف ءهريغ نود طقف ىدسلا ىلإ ىهتنا ام الإ ريسفتلا

 . مهريغو «بزاع نب ءاربلاو «ةريره ىباوءدوعسم

 : خيراتلاو رابخألا ىلع دامتعالا :ثلاثلا ساسألا

 غيصلا هذه تدب دقف « هريسفت اهيلع ماقأ ىتلا سسألا رهظأ ساسألا اذه ربتعيو
 .هريسفت نم ةريبك تاحاسم ىف ةرهاظ ةيصصقلاو ةيرابخإلا

 نم هدروي ام ىلإ ةرظنو «كلذ ىف باطقألا نم ابطُق دعي ىدسلاف «نيقباسلا رابخأ امأ

 ءداعو ءطوُن موقو «ميهاربإو ءنوعرفو ءىسومو «ليئارسإ ىنب نأش ىف رابخأو صصق

 20 .هرصح بعصي ام كلذ ريغو «نسراوخلاو ىسيعو (هتوخإو فسويو دومتو

 . روثأملاب ريسفعلا

 امإ ىدسلا اهيف ثدحت اعضوم نيرشع نم رثكأ تيصحأ دقف ريسلاو ىزاغملا نع امأو

 امك «هايارس نم ةيرس وأ «هتاوزغ نم ةوزغ نع امإو «هتباحصو هِيَ لوسرلا فقوم نع
 ةروس ىف دنحأ ةوزغ نعو «لافنألا ةروس ىف ردب ةوزغ نع هئيدح ىف احضاو رهظي

 «برعلا دوفو نم مالسلا هيلغ هفقومو ءديز نب ةماسأو «ديلولا نب ب دلاخ ةيرسو «بازحألا

 .نارجم دفوك

 دس رابخأك ؛مالسإلا لبق برعلا لاوحأ نم افرط ركذي هارن نايحألا ضعب ىفو
 مهعوجرو «فئاطلا لهأ رابخأو ١9 ةيآ بس ةروس  رماع نب ورمع ةرجهو «برأم

 ٠١. ةيآ نجلا ةروس  خلإ ... موجنلا ربح نع هايإ مهلاؤسو ءريمع نب ورمع ليلي دبع ىلإ

 « مهضعب نع ثيدحلا رثكأ دق ناك نإو ءادحأ مهنم كرتي ملف ءايبنألا صصق امأو
 .مالسلا هيلع حون انديس لثم «رخآلا مهضعب نع ثيدحلا ىف زجوأو

 )١( ص ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم 215 7٠١.

 ه5



 : ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا :عبارلا ساسألا

 ىدسلا ضرعت دقف «رظنلاو داهتجالا باب نم ىدسلا ريسفت ىف ساسألا اذه لخدي
 «جاوزلاو «قالطلاو ءءاضقلاو ةاكزلاو « ءجحلاو «ةالصلا ىف ةيعرشلا ماكحألا نم ريثكل

 . كلذ ريغو ةراهطلاو «ثاريملاو

 ول نيذلا َشْحَيَلو إ»:ىلاغت هلوق ىف امك «نآرقلاب ىهقفلا هيأر ىلع ىدسلا دهشتسيو
 4 ًاديدّم ًالوق اوُلوُقيلو َهَّللا اوُهَتيلَف مهيلَع اوُقاَحًافاَعض َةيرُذ مهفلَخخ نم اوكرت

 :هيف لوقي ةيآلا ريسفت ىف ارثأ ىدسلا نع هدنسب ىربطلا جرخي - 4 ةيآ ءاسنلا ةروس
 كلامب صوأ ) :اولوقي نأ ىغبني الف «ةيصولا دنع موقلا رضحيف توملا هرضحي لجرلا»

 نيذلل هللا لوقي «هلك هلامب ىصوي هوكرتت الو ( كلايع قزريس هللا نإف ءكسفنل مدقو هلك
 لوقيف © ...مهيلع اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو إف :اورضح

 مهل ءىش ال افاعض اراغص مهكرتي نأ تام ول هلايع ىلع مكدحأ فاخي امك :هللا

 ش ش 1 ( ملسملا هيخأ لايع ىلع كلذ فخيلف

 نإو ل: ىلاعت هلوق ىف امك ؛ثادحأ نم لوسرلا ةريس ىف عقو امب اضيأ دهشتسيو.
 ًاحلص امه احلصُي نأ اًمِهيلَع حاج الف اًضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تقاخ ةأرما
 اهجوز ىف دجت ةأرملا ) :ىدسلا لوقي - ١7/4 ةيآ ءاسنلا ةروس - # .. . ريع حلصلاو

 :اهل لوقيف اهينأيف ءاهريغ حكي نأ اهجوز ديريف دلت ال وأ ءتربك دق نوكتو ءطخلا ضعب
 نإف «ةقفنلاو «مايألا ىف اهثروأو دلت نأ اهّلعل «كنم بش «ةباش ةأرما حكنأ نأ ديرأ ىنإ

 قع لوسرلا ىف ةيآلا هذه تلزنو .ابحأ ام ىلع ناحلطصيف ءاهقلط الإو كلذب تيضر

 نأ ىلع احلطصاف اهقلطي نأ هَ ع لوسرلا دارأف تربك دق تناك «ةعمز تنب ةدوسو

 .(0)(ةشئاعل اهموي لعجيو ءاهكسمي

 ءاسّنلا نم هعاوقلاو ل :ىلاعت هلوق ىف امك ؛ثادحأ نم هتايح ىف عقو امب دهشتسيو
 مسا عا ضغاا 2

 نأو ةئيزب تاَجربتم ريغ نهَبايث نعضي نأ حاتج نهيلع سلق احاكن نوجرَي ال ىتاللا
 سار سل وا ل

 ناك و :ىدسلا لوقي ا ةيآ رونلا ةروس - 4 ميلع عيمس هَللاو نهَل ريخخ نففعتسي

 «قوسلا ىلإ اموي ءاجف «ناميلا نب ةقيذح ةأرمال ىلوم ناكو «ملسُم :هل لاقي انل كيرش

 «ةفيذح ةأرما ىهو «هتالوم سأر بضخ هنأ ىنربخأف «كلذ نع هتلأسف هدي ىف ءانحلا رثأو

 )١( نايبلا عماج 1097/9/8

 هد



 ةأرما ىه اذإف «ىنلخدأف معن :تلقف ءاهيلع كتلخدأ تعش نإ :لاقف «كلذ تركنأف
 نم ىنإ «ىنب اي اي معن :تلاقف ءكسأر بضخ هنأ ىتثدح املسم نإ :اهل تلقف «ةليلج

 .(« تعمس ام كلذ ىف هللا لاق دقو ءاحاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلا

 امف إط:ىلاعت هلوق ىف امك «ثيدحلاب الو نآرقلاب هيلع داهشتسا نود ايهقف ايأر قوسيو

 دعب نم هب متيّضارَت اًميف مُكيلَع حاَتج الو ةضيرف َنُهَروَجَأ نهوثاف نهنم هب مّبعتمتسا
 .؟ 5 ةيآءاسنلا ةروس #4 ..ةضيرفلا

 دهشيو «ىمسم لجأ ىلإ طرشب ةأرملا حكني لجرلا «ةعتْملا هذه »:ىدسلا لوقي
 ؛ةئيرب هنم ىهو «ليبس اهيلع هل سيلف ةدملا تضقنا اذإو ءاهيلو نذإب حكنيو نيدهاش

 .(هبحاص امهنم دحاو ثري سيل «ثاريم امهنيب سيلو ءاهمحر ىف ام ئربتست نأ اهيلعو

 عم هيف قفتي ناك نإ ىدسلا نأل ,ديدحتلا هجو ىلع ريخألا رثألا اذه تركذ دقو

 «سانلا اهيأ الأ >:هيف لاق ىذلا ه2 لوسرلا ثيدح فلاخ دق هنإف ؛هييأر دحأ ىف سابع نبا

 ىلإ كلذ مرح. دق ىلاعتو كرابت هللا نإو الأ ءءاسنلا هذه نم عاتمتسالا ىف مكل تنذأ دق

 .()(.... ةمايقلا موي

 ديعس لاثمأ هب هعم نيلئاقلاو ىدسلا ىلع ىأرلا اذه دري ىربطلا لعج ام اذه لعلو
 ىلإ اوبهذ امو» :هلوقب ىأرلا اذه مهل لوأتي نأو «سابع نب باو ءبعك نب ىبأو «ريبج نبا

 نهوتآف ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف :ىبأ ةءارق مهتءارقل الإ ىأرلا اذه

 . ("2)(...نهروجأ

 عورف اهيف لوانت هريسفت نم اعضوم نيرشعو ةسمخ نم رثكأ ىدسلل تيصحأ دقو
 كلذ دعب ءارآلا هذه هجوي ىبطرقلا لعج امم ءاهنم ضعب ىف اقفوم ناكو « ةفلتخنا ةقفلا

 .(9 (« هريغو كلام ىأر وهو » :الئاق

 : نآرقلا ىف ةيبرعلا ريغ : سماخلا ساسألا

 «ىعفاشلاك هعوقو ىري نم مهنمف «نآرقلا ىف برعملا عوقو ىف ءاملعلا فلتخا

 الخلا رك نيا هيبأ نع ىنهجلا دبعم نب ةربس نب عيبرلا: نع ملسم هجرخخأ ثيدحلا )1١(

 هد قباسلا ردصعملا (؟)

 3 عماجلا يف نع و ب( 00 11 494/5 ءاله١/١٠ ءالالال/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا هلا نع تدرو ىتلا راثآألا ضعب (*

 ممل

 هم



 ةيمجعألا مالعألا فرصي مهضعبو ؛ةيمجعألا مالعألا ىلع كلذ رصقي مهضعبو

 ةعستم ةيبرعلا نأو ءفرص ةيبرع ظافلألا لك نأ ررقي مهضعبو «تاغل دراوت اهنأ ىلع

 )١(. َىِبن الإ اهب طيحيال

 لصألا ىلإ اريسثم كلذب حرصيو «نآرقلا ىف تعقو ةبرعملا ظافلألا نأ ىري ىدسلاو

 عضاوملا هذه ىف ظافلألا هذه تدجو دقو :ةيمجعأ ةظفل لك هيلإ عجرت ىذلا

 لاق -5/ ةيآ ةرقبلا ةروس - 4 ٌةَطح اولوُقو ظ:ىلاعت هلوق ريسفت . ىف :ةيناربعلاك
 .( ءارمح ةطتح :اهريسفت ةيناربع ةظفل ىهو ءاَناَه امس طه :اولاق » :ىدسلا

 ىه)» :ىدسلا لاق ١ ةيأ هط ةروس #4 هسط 1»:ىلاعت هلوق ريسفت ىف :ةيطبنلاكو

 . (« لجر اي : ةيطبنلاب

 ةيآ فهكلا ةروس - 4 الزن سودرفلا تانج مُهَل تناك إ:ىلاعت هلوق ريسفت ىفو
 ٠٠ «ةيطبنلاب مركلا : سودرفلا ١:ىدسلا لاق .

 | لاق 5 ةيآ فسوي ةروس - # كَل تيه ا: ىلاعت هلوق ريسفت ىف : ةيطبقلاو
 . «ةيطبقلاب ىهو «كل مله ىأو :ىديسلا

 ههنأسنم لأ ضرألا اد الإ هتوم ىلع مهد اما ىلاعت هلوق ريسفت ىف : ةيشبحلاو

 .«ةشيحلا ةغلب اصعلا ىه : ةأسنملا ): ىدسلا لاق ١ 4 ةيآأبس ةروس

 لاق - ١ ةيآ روطلا ةروس - 4 روُّطلاو ا :ىلاعت هلوق ريسفت' ىف :ةينايرسلاو

 . ( لبجلا ةينايرسلاب روطلا» :ىدسلا

 ١165 ةيآ تافاصلا ةروس 4 ... العب نوعدتأ )» : ىلاعت هلوق ريسفت ىف : ةينميلاو
 . « نميلا ةغلب برلا : لعبلا »:ىدسلا لاق

 اقوذ كلتمي ناك هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت هريسفت ىف ىدسلا جهنم نم ىهتنأ نأ لبقو

 رعقتلاو «ديقعتلا نع ةديعب .ةطيسب ةبذع ةلهس هظافلأف «ظافلألل هلامعتسا ىف هب اصاخ ايبدأ

 امئاد حنجي وهف ؛هظافلأ حيضوت ىف ةغللا مجاعم ىلإ هريسفتل ئراقلا جاتحي الو ءفلكتلاو

 .اهريسفت دارملا ةينارقلا ةملكلل رشابملا ىنعملا ىلإ

 ١١(الإتتقان 1١55/9
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 لاو  ه ةيآةعراقلا ةروس  فوصلاك # نهعلاك ف: :ىلاعت هلوق الثم رسفيف

 5 ةيأ فهكلا ةروس  لتاق : # عخاب إذ و  ؟714ةيآ ةرقبلاةروس  رطملا: # لباو

 . كلذ ريغو

 ةبصعلاب ِءوََُل ]» :ىلاعت هلوق ىف امك «ةقفوم ةيغالب تاحمل ىدسلل ىرن ام اريثكو
 ةبصعلا نأ ىنعملاو ء«بولقم: وه :ىدسلا لوقي 1/5 ةيا صصقلا ةروس 4 ةوقلا ىلوأ

 - 116 ةيآ ةرقبلا ةروس - # رانلا ىلع مهريصأ مف : :ىلاعت هلوقو ««اهب ءونت ةوقلا ىلوأ

 . (« خيبوتلا هانعم ماهفتسا : امو :ىدسلا لوقي

 - 4 مُكلبَق نم نيذلا ىلع بك امك ٌمايّصلا مُكِيلَع بتُك »:ىلاعت هلوق ىف كلذكو
 ناك ىذلا موصلا ةفص ىلع عقاو هيبشتلا »:ىدسلا لوقي ١87 ةيآ ةرقبلا ةروس

 1 ..(مهيلع

 - 4 اهلفم ٌةعيَس ةئيس ءازجو ف :ىلاعت هلوق ىف امك انايحأ ةبطاخلا بولسإ ىلإ أجليو

 . (دتعت الو ءاهلثم همتشاف ةميتشب كمتش اذإ):ىدسلا لوقي 4٠ ةيآ ىروشلا ةروس

  ؟ ةيآ كلملا ةروس - «:المع نسحأ مكيأ مكولبيل !» :ىلاعت هلوق ىف لوقيو

 .( ارذحو افوخ دشأ هنمو ءادادعتسا نسحأو ءاركذ توملل مكر ثكأ :ىأ»

 هّللا باتك ىف متبل دَقَل :٠) ىلاعت هلوق ىف امك ريخأتلاو ميدقتلا اضيأ ىدسلا ظحاليو

 «ىل أبو مدقت مالكلا ىف ١ :ىدسلا لوقي - 0 ةيآ مورلا ةروس - م نعلا موي ى

 أو مز اكل كلثو نم تقيس ملك الوأو ) :ىلاعت هلوق ىف ءاج ام هنمو .

 موي ىلإ مهانرخأ نكلو ءاذخأ ناكل» :ىدسلا لوقي 8 ةيآ هط ةروس 4 ىمسم

 . « ريخأتو ميدقت اهيفو «موزللا

 - 4. ةيآ رونا ةروس - 4 عمي قوق اهطعي تامل )لات لوق ىف .كلذ نم

 ةملظ هملعو ةملظ همالكف :تاملظلا نم ةسمخ ىف بلقتي وهف»: ىدسلا لوقي

 . (رانلا ىلإ تاملظلا ىلإ ةمايقلا موي هريصمو «ةملظ هجرخمو «ةملظ هلخدُمو



 لوقي ٠ ةيآ أبنلا ةروس © ًاباقحأ اهيف نينبال :ىلاعت هلوق ىف كلذكو
 لك و ءاموي نوتسو ةئامئالث ةنس لك « ةنس نوعبس بقح لك «بقح ةئامعبس :١ ىدسلا

 . ( نودعت امم ةنس فلأك موي

 ىف ىلخداف 4:ىلاعت هلوق ىف لوقيف فورحلا ضعب ىنعم هجوي نأ هتوفي الو

 . ( ىدابع عم : ىأ): ١9( ةيآ رجفلا ةروس © ىتنج ىلخداو .ىدابع

 مث مركل نآرقلا ىلع هدامتعا ىف الثمتم ىدسلا ١ جهنم تزربأ دق نوكأ اذهبو

 ب اصاخ ابدأ نوف هل نأو هنآرقلا ىف ةيرعلا ريغ لود هداقتعاو :ةيعرشلا داكحألل

5١ 





 ثلاثلا لصفلا

 ريسفتلا ىف ىربكلا اياضقلا

 . لوزنلا بابسأ-١

 . تاءارقلا ؟

 ٠١ هباشتملاو مكحملا .

 خوسنملاو خسانلا .

 .٠ تايليئارسإلا عز





 لوزنلا بابسأ : الوأ
 ىذلا ماعلا ببسلا الإ ءبابسألا نم ببسب ةطبترم ريغ ءادتبا تلزن نآرقلا تايآ ضعب

 تايآ كانه نكلو «هدئاقعب ناميإلاو مالسإلا ىلإ ةوعدلاو ةيادهلا وهو «نآرقلا هلجأ نم لزن

 «ةثداح بقع وأ «ةلكشمل الح وأ ؛ءلاؤس ىلع ادر «ةصاخلا بابسألا ضعبب ةطبترم تلزن
 اهب ةطبترم تايآلا ضعب تلزن ىتلا ةصاخلا بابسألا هذه تفرغ دقو .ةنيعم ةصق وأ

 ةنسو «هللا باتك ريسفت امهو نيميظع نينفب لوزنلا بابسأ ملع طبتريو .(0١لوزنلا بابسأب

 ملعلاف ءاهانعم مهف ىلع نيعي ةيآلا لوزن بابسأ ةفرعمو «نيدلا ساسأ امهو هْنِيَع هلوسر

 عيرشتلا رارسأ ىلع فرعتن نأ عيطتسن لوزنلا بابسأبو .6«) ببسملاب ملعلا ثروي ببسلاب
 ' بعصي ىتلا تامهبملا ىناعم ةفرعم اننكمي اضيأ هبو .(©) ةفلتخما هلحارمو ىهلإلا

 .(؟0اهحيضوت

 ؛ىباحصلا نع وأ هتِيَع لوسرلا نع ةياورلا ةحص ىلع هتفرعم ىف نودمتعي ءاملعلاو
 وهف ءاذك ىف تَلَرَن:ىعباتلا لوق امأو «عفرلا مكح هل اذه لثم نع ىباحصلا رابخأ نإف

 .«”0نيثدحملا دنع حجارلا ىلع ءالف الإو لبق هقرط تددعت نإف «ءلسرم

 ءدحاو ببسلاو ةلزانلا تايآلا ددعتت دقو ءدحاو لزانلاو «لوزنلا بابسأ ددعتت دقو

 لاق اذإف «لامتحالا ليبس ىلعركذت دقو ةيببسلا ىف ةجيرص هتغيص ركذت دق كلذكو

 ةغيص كلذ ناك «ةيالا تلزنف اذك ثدح :وأ ءاذك ةيآلا هذه لوزن ببس :ىوارلا

 كلذ نوكي دقف «ةلمتحم ةغيص هذهف ءاذك ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق اذإ امأو .ةحيرص

 .90(2ةيآلا ىنعم ىف الخاد

 ىلع ديزي ام هل تيصحأ دقف «لوزنلا بابسأب هريسفت ىف اريبك امامتها ىدسلا متهيو

 )١( ص فيلخ فسوي :د «ثيدحلاو نارقلا ىف تاسارد 76.

 ١7. ص ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم (1)
 .(و) ةحفص «ةمدقملا ىعداولا ىذاه نب لبقم لوزنلا بايسأ نمدنسملا حيحصلا ()

 .١١ا//١ ناقتإلا (14)

 1١1/1 قباسلا ردصملا (ه)

 . قباسلا عضوملا « دنسملا حيحصلا ةمدقم (7)



 «ةيآلا تلزنف اذك ىف هلع لوسرلا لكس :لوقيف «حيرصتلا ةغيصب هركذي ام اهنم ءببس ةئام

 نأك لامتحالا ةغيصب هركذي ام اهنمو «ةيآلا لوزن ىف اببس تناك ىتلا ةثداحلا ركذي وأ

 تثدح رابخأ ىف تايأ لوزنل اببس هركذي ام اضيأ اهنمو ءاذك ىف ةيآلا هذه تلزن :لوقي

 . نآرقلا لوزن لبق

 نك نإف ):هلوق لثم ىف هدحن «لاؤسلل هني ىبنلا هيف ضرعت ام وهو لوألا عونلاف
 ءاسنلا ةروس # .. . فصنلا اهَلَق ةدحاو تناك نإو َكرَت ام ان َنَهَلَف نينا قوف ءاسن

 «ىراوجلا نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك ):لاق ىدسلا نع هدنسب ىربطلا جرخأ ١١ ةيآ

 وخأ نمحرلا دبع تامف «لاتقلا قاطأ نم الإ هدلو نم ثري الو «ناملغلا نم راغصلا الو

 ةثرولا تءاجف ءتاوخأ سمخ كرتو «( ةجك مأ )اهل لاقي ةأرما كرتو «تباث نب ناسح

 ءاسن نك نإف 1:هلوق هللا لزنأف هْيَع ىبنلا ىلإ كلذ ( ةجك مأ ) تكشف ءهلام نوذخأي

 نكي نإ متكرت امم عبرلا َنهَلو »:( ةجك مأ ) ىف ىلاعت لاق مث « ةيآلا 4... نيتنثا قوف
 ١5-(. ةيآءاسنلا ةروس 4 متكرت امم معلا نَهلَف دلو مُكَل ناك نإف دَلَو مُكل

 نيذلاو نوقفاّنما لوقُي ذإ ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىربطلا هجرخأ ام اضيأ هنمو
 لاق ١ ةيآ بازحألا ةروس 4 .. ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام ضرم مهبوُلُق ىف
 عقو هلوعمب هيف برضي وه امنيبف «قدنخلا رفحو «قنيدملاب ُهّْْيَم ىبنلا نصحت امل» :ىدسلا

 جرخف «ىناثلاب برضو ءءامسلا ىف رانلا نم باهشلا ةئيهك هنم تراطف ءافصلا ىف لوعملا
 ةئيهك ةبرض نم جرخ تيأر دق هللا لوسر اي :لاقف «ناملس كلذ ىأرف «كلذ لثم
 نئادمو ؛مورلا روصقو «نئادملا باوبأ مكل حتفن :٠ هع :لاقف ءامسلا ىف عطس باهشلا

 ىعدي ءراصنألا نم لجر لاقف هب اوثدحتف هلع ٍىبنلا باحصأ ىف كلذ اشفف ««نميلا

 «مورلا روصقو «نئادملا ضيبو «نميلا ع نئادم انل حتفي نأ دمحم اندعيأ : (بّتعَم نب نيصح)

 .(ةيآلا هذه هللا لزنأف ءرورغلا هللاو اذه «لتق الإ ءهتجاح ىضقي نأ عيطتسي ال اندحأو

 تَنَر ( ةرسب ؛اهمسا ةأرما نأسش ىف هلم ىبنلل دوهيلا لاؤس ىف ىدسلا هركذ ام هنمو
 دلجلا مكاطعأ نإف هيف لزن امو انزلا نع هولس :مهل لاقو اسان هلم ىبنلا ىلإ اهوبأ ثعبف

 لزنأف ٠ ؛ مجرلا لاق هرئأسف هلع بلا ات !!هورذحاف مجرلا مكاطعأ نإو :هوذخف

 كوتأي مل نيرخآ موقل نوعاَمس بذكلل نوُعاّمس اوذاه نيذلا نمو ا:هلوق ىلاعت هللا

 هولعجف مجرلا اوفرح نيح 4١ ةيآ ةدئاملا ةروس 6 هعضاَوَم دعب نم ملَكلا َنوُفرحي
 ٠١١٠١(. ةيا ةدئاملا ةروس ) ىف درو ام اضيأ فنصلا اذه نمو .ادلج
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 هلع ىبنلل عوجرو راسفتسا هيف سيل لوزنلا بابسأ نم ىدسلا هركذي اًيناث اعونو

 * مييقم ميعن اهيف مهل تانجو ناّوضرو هنم ةمحرب مهب مهّرشيي ل ىلاعت هلوق دنعف
 «سابعلاو ىلع رختفا ٠:هيف لوقي ىدسلا نع ارثأ ىربطلا جرخي - ؟١ةيآ ةبوتلا ة ةروس
 رمعأ انأ :ةبيش لاقو هللا تيب جاجح ىقسأ ؛مكلضفأ انأ :سابعلا لاقف نامثع نب بيشو

 لزنأف هللا ليبس ىف هعم دهاجأو « ِهليَ#2 لوسرلا عم ترجاه انأ :ىلع لاقو «هللا دجاسم
 . 5١ -(.  ةيآ ةبوتلا ةروس ةيآلا# هنم ةمحرب مهبر مهرشمي 12: ىلاعت هللا

 نع ىربطلا جرخأ دقف «ىدوهيلا صاحنفو ءركب ىبأ نيب ثدح ام اضيأ كلذ نمو
 - 4 ءاينغأ نحو يقف هللا نإ اوُناَق نيذلا لوق هللا عمّ دَقَل ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا
 هيقل «دّئرم ىنب نم ىدوهيلا صاحنف اهلاق :٠ ىدسلا لاق ١85١ ةيآ نارمع لآ ةروس

 ءانسح اضرق هللا ضرقأو ءقدصو «نمآو هللا قتا «صاحنف اي :هل لاقف ؛هملكف ركب وبأ

 نم ريقفلا الإ ضرقتسي امو ؟انلاومأ انضرقيسو «ىنَع انبر نأ معزت «ركب ابأ اي :صاحنف لاقف

 . (ةيآلا#. .هللا عمس دقل آف :هلوق هللا لزنأف ريقفل نذإ هللا نإ اقح هلوقت ام ناك نإ ! ىنغل

 اببس تناكف ةشقانم نم تاملسُلاو نيملسملا نيب ثدح ام فنصلا اذه ىف لخديو

 , امم بيصُت لاجرلل ضعب ىلع مُكَضعب هب هللا لضف ام اونمَتت الو »:ىلاعت هلوق لوزن ىف
 كف ةيآ ءاسنلا ةروس 4 هلضَف نم َهَّللا اولأساو نيستكا ام بيصن ءاسدللو اوبستكا

 ىف انل امك «ءاسنلا ىلع فعضلارجألا نم انل نوكي نأ ديرن :اولاق لاج رلاف» :ىدسلا لوقي

 نم انل نوكي نأ ديرن :ءاسنلا لاقو .نارجأ رجألا نم انل نوكي نأ ديرنف ؛نامهس ماهسلا

 هللا لزنأف ءانلتاقل لاتقلا انيلع بتك ولو ءلتاقن نأ عيطتسن ال انإف :لاجرلا لثم رجألا

 .( ةيآلا 4...ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو أ:هلوق

 ريسفت ىف ءاج ام بلغأو «تايآلا لوزنل بابسأك ءاملعلا امهب دتعي ناقباسلا ناعونلاو
 دق كلذ نأ رابتعاب ء اذك ىف ةيآلا هذه تلزن :رسفملا لوقب نودتعي الو .امهنم ىدسلا
 . هنم ريثكلا ىدسلا ريسفت ىف عقو ريخألا عونلا اذهو ءاهسفن ةيآلا ريسفت ىف ل اخدي

 ةروس - © .. . ةصاخ مكن اوُمَلَظ نيذلا نّبيصُت ال ةنف اوقّتاو )» :ىلاعت هلوق ىفف
 . «اولتتقاف لمجلا موي مهتباصأ «ةصاحخ ردب لهأ ىف تلزن »:ىدسلا لوقي  ؟ ةيآ لافنألا

 حوي مّلو ىلإ ىحوأ لآق وأ ابك هللا ىَلَع ىرَتفا نمم مّلظأ نمو إل: ىلاعت هلوق ىفو
 :ىداسلا لوقي - 81 ةيآ ماعنألا ةروس - 2 .هللا لزنأ ام لثم لزتأس لاق نمو ءىش هيلإ

 ىلمأ اذإ ناكف هت ىبنلل بتكي ناكو «ملسأو ءحرسلا ىبأ نب هللا دبع ىف تلزن »

 :بتك ( اميكح اميلع ):لاق اذإو «( اميكح اميلع ):وه بتك «( اميلع اعيمس ) :هيلع
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 تلزنأ دقو «ىلإ ( ّىح وأ دقف هيلإ ىَّحوُي دمحم ناك نإ :لاقو ءرفكو كشف «(اميلع اعيمس)

 قحلف ( اميكح اميلع ) :انأ تلقو «( اميلع اعيمس ):دمحم لاق هللا لزنأ ام لثم

 .( نيكر سملاب

 ىتلا ثداوحلا رابخأ وهو «لوزنلا بابسأ ىف ءاملعلا نم ريثك هدعي ال عبار عونو

 ذإو ل: ىلاعت هلوق لوزن ببس ىف ىدحاولا هاور ام كلذ نمو «نارقلا لوزن لبق تثدح

 لاق ىِبلَق نئمطيل نكلو ىَلب لاق نم ون ملوأ لاق ىتوملا ىبحت فيك ىنرأ بر ميهاربإ لاق
 كليتأي نهعدا مث اءزج نهنم لّبج لك ىلع لعجا مث كيلإ نهرصَف ريَطلا نم َةعبرأ ذُحَ
 نبا لاق ١:ىدحاولا لاق 5٠ ةيآ ةرقبلا ةروس 4 ميكح زيزع هللا نأ مّلعاو ًايعس

 نأ هبر توملا كلم نذأتسا ءاليلخ ميهاربإ هللا ذختا امل :ىدسلاو ريبج نب ديعسو «سابع

 دمحف .اليلخ كذختا ىلاعت هللا نأب كرسشبأ كتعج :لاقف «هاتأف ءكلذب هرشبيف ميهاربإ ىتأي
 مث كلاؤسب ىتوملا ىيحتو كءاعد هللا بيجي نأ :لاق ؟كلذ ةمالع ام :لاقو ءلجو زع هللا

 ىلب :لاق ؟نمؤت ملوأ :لاق «ىتوملا ىيحت فيك ىنرأ بر :ميهاربإ لاقف ءبهذو «قلطنا

 ىنتذختا كنأو «كتلأس اذإ ىنيطعتو «كتوعد اذإ ىنبيجت كنأ ىلمعب «ىبلق نئمطيل نكلو

 : . ( اليلخ

 ةلبقلا اًلعَج امو )» :ىلاعت هلوق ىف امكةدحاولا ةيآلا لوزن بابسأ ىدسلا ددعيو ٠0
 الإ ةرييكل تناك نإو هيّبقَع ىلع بلقني مم لوسررا عبي نم مّلعنل الإ اهيلع تدك ىتلا
 ١. 4 ةيآ ةرقبلا ةروس - © . . مكناَيإ عيضيل هللا تاك امو هللا ىَدَه نيذلا ىلع

 . مث « انامز ةلبق ىلع اوناك مهلاب ام :نوقفانملا لاق »:لوألا ببسلا ىف ىدسلا لوقي

 ش .( !اهريغ ىلإ اوهجوتو اهوكرت

 مهو اوتام نيذلا انناوخإ نع انرعش تيل :نوملسملا لاق» :ىناثلا ببسلا ىف لوقيو

 .(؟ال مأ مهنمو انم هللا لقت له ءسدقملا تيب لبق نولصي

 ىلع تبث ولو «هدلومو هيبأ دلب ىلإ قاتششا ادمحم نإ :دوهيلا تلاق : ثلاثلا ببسلاو

 . رظتنن ىذلا انبحاص نوكي نأ وجرن انكل انتلبق

 هتلبقب هجوتف هنيد دمحم ىلع ريحت :ةكم لهأ نم نوكر سما لاق : عبارلا ببسلاو

 .مكنيد ىف لخخدي نأ كشويو هلم ىدهأ منك مكنأ ملعو مكيلإ

 الإ اهيلع تنك ىتلا ةلبقلا انلعج امو آ5:ىلاعت هلوق هللا لزنأ اهلك بابسألا هذهلف

 .(ةيآلا 4 ... هيبقع ىلع بلقني نم لوسرلا عبتي نم ملعنل
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 () تاءارقلا : ايناث
 . بهذم :ىملعلا حالطصالا ىف اهنكلو «ةغللا ىف أرق ردصم «ةءارق عمج :تاءارقلا

 .هريغ هب افلاخم ءارقلا ةمئألا نم مامإ هيلإ بهذي نآرقلا ىف قطنملا بهاذم نم

 ىلع سانلا اوماقأ نيذلا ءارقلا دهع عجريو هتيم لوسرلا ىلإ اهديناسأب ةتباث ىهو
 . 29 مهدعب نم ت روت مث نوعيات هلقت مث ةياحسصلا دهع ىلإ والت ىف مهام

 ى ىف مهست نم السإللا ملاعلا تعاش تلا ةريثكلا تاءارقلا نيب اولباق ةفئاط ض لقف

 60 تايارقلا هوجرب مات رصب نودب هقرعم بسح اريل ىضوف نآرقلاةءارق حبصتو

 تاءارقلا هوجو نع فشكلا » وأ ««تاءارقلا ىف ةعبسلاك»:تاءارقلا بتكو

 ديعب وأ بيرق نم ىدسلا ىلإ رشت مل اهريغو .. ( رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ١ وأ «(عبسلا

 .هبناج ىلإ زاحني نيعم بهذم وأ «ةنيعم ةءارق بحاص هنأ ىلع

 اذه ىف اهعبتي ةنيعم ةءارق لجرلل نأ ىلع ةلالد ىطعي ال هل هتعمج ىذلا هريسفتو

 اميف اهل ضرعأ ىتلاو «ةرشعلا ىلع ديزت ال ىتلا ةرثانتملا تاءارقلا ضعب الإ مهللا ءريسفتلا

 : ىتآي +

 ةروس ./١1 ةيأ - 44 انكسانم انرأو 9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 :حورو ىدسلاو ةداتقو ريثك نباو زيزعلا دبع نب رمع اهأرق ١ ىبطرقلا لاق  ةرقبلا

 .متاح ىبأ نبا هراتخاو «نآرقلا ىف ءارلا نوكسب «انكساتم انرأوإل

 لهأ نم ةداتقو «ةنيدملا لهأ نم زيزعلا دبع نب رمع قفاوي ةءارقلا هذه ىف ىدسلاو

 .(9 نايعبات امهو «ةرصبلا

 ) )1١نآرقلا مولع ىف ناقتإلا : لاثملا ليبس ىلع رظنا ءامهنيب قرفلاو تاءارقلاو فرحألا ىف ءاملعلا فالخ لوح 24١/١

 ب 85 ص ثيدحلاو نآرقلا ىف تاسارد  »4١٠ص نآرقلا مولع ىف ثحابم 48 ١.

 ١. 47 ص نارقلا مولع ىف ثحابم (؟)

 ١١. ص فيض ىقوش .ذ قيقحت دهاجم نبال تاءارقلا ىف ةعبسلا باتك ةمدقم (؟)

 . ١ ص تاءارقلا ىف ةعبسلا باتك (4)

515 



 نع ىّبَأ نع سابع نبا نع ربج نب دهاجم نع اهذخأ ىرادلا ريثك نبا ةءارقو

 ٠ ©77تاءارقلا ىف ةكم لهأ مامإ ريثك نباو ءهع ل لوسرلا
 ع َ ع

 ,©0قباسلا قيرطلاب

 نذؤُيل بارعألا نم تور اجو ل ىعت هلق ىف ىدسلا نع ىطوبسلا جرخأ

 ىأ ديدشتلاب اهأرق نمو « نرقم ونب مه ةفيفخ اهأرق نم :٠ ىدسلا لاق .6٠ ةيآلا 4 مهل

 . ( قحب رذع مهل سيل ءىشب اورذتعا نيذلا

 بأ هو «ةرصبلا لهأ ةملأ نم امامإ ىدسلا اهيف قفاو دق ةيربسفتلا ةءارقلا هذهو

 تو هكر ىسوم أ ىلع اجر دقو يحرم ارش اجر أ نب ىلع

 اهلكو «ديدشتلاب ةعبسلا ءارقلا ىقاب اهأرق دقو ءولعلاو ةعفرلا ةياغ ىف دنس اذهو

 . ةيآلل هريسفت امهب حضويل اعم نيتءارقلا هجوي ةيآلا هذه ىف ىدسلاو

 : سنوي ةروس

 ٠" ةيآلا_- 4. . سف لك ول كانه ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 . ءاتلاب ( ولتت )ىدسلا اهأرق ١ :ىبطرقلا لاق

 نباو ءمصاعو عفانو «ريثك نبا اهأرق دقف «ةءارقلا هذه لايح ءارقلا فلتخا دقو

 . © (ءاتلاب (ولتت ) ىئاسكلاو ةزمح اهأرقو «ءابلاب ( ولبت )رماع

 )١( ص قباسلا ردصملا 2319١  .109/1١ص قباسلا ردصملا(5) 114.

 ) )5ص قباسلا ردصملا 8١ .

 .780/5؟ 2385/١ ىرزجلا نبال رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا (5)

 .5”؟ 80 ص تاءارقلا ىف ةعبسلا باتك (5)



 نيئاتب ىئاسكلاو ةزمح أرق 2:الئاق ةءارقلا هذه ( ىسيقلا بلاط ىبأ نب ىكم » هجوو

 موي اهنوأرقي مهف مهلامعأ باتك نم اهل ةءارقلا ىهو ؛مهلامعأل مهنم ةوالتلا نم هالعج
 5 م عمال 4 لل 7

 20 (- ط/١ ةيآ ءارسإلا ةروس © مهباتك نوأرقي كئلوأف 4:ىلاعت هلوق هليلدو «ةمايقلا

 مهضعب اهرسفو «عبتت ىأ ( ولتت ):لاقف كلذ ريغ هريسفت ىف ريثك نبا اههجوو
 , (3) ( ... دبعت تناك ام ةمأ لك عبقتل ١ :ثيدحلاب

 هتءارق ةزمح ذحأ دقف تقع هللا لوسر نع ةدراو ىهف ةءارقلا هذه هيجوت ناكايأو
 4 ع

 ىبنلا نع ىبأ نع سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع ءرمع نب لاهنملا نع «ىليل ىبأ نع
 . 29ةقباسلا ةقيرطلاب ةزمح نع ةءارقلا هذه ىوري ىئاسكلاو هِيَ

 و و

 :فسوي ةروس 4

 1١5 ةيآلا 4 مالغ اذه ىرشب اي 8 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىربطلا جرخأ
 ءارقلا فلتخخاو ٠:ىربطلا لوقي مث «لجر مسا ( ىرشب ) نأ ىدسلا رسفي »:ىربطلا لاق

 ءارق ةماع ارقو «ةفاضإلا ءاي تابثإب ( ىرشب اي ) ةنيدملا لهأ أرقف «كلذ ةءارق ىف

 نم ةءارق ىلإ كلذ ىف ةءارقلا بجعأو «ةفاضإلا كرتو ءايلا لاسرإب ( ىرسشب اي )نييفوكلأ
 لاق امك ,مهيف افورعم ناك هنيعب لجر مسا ناك نإ هنأل ؛ اهنيكستو ءايلا لاسرإب هأرق

 .(9 (اهيف كش ال ةحيحصلا ةءارقلا ىه كلتف ءىدسلا

 كرتو ءايلا لاسرإي ( ىرشب اي ) :ًأرقي ناك ىدسلا نأ ىربطلا مالك نم مّهفْيو
 ورمع وبأو ءريثك نبا اهأرق »:الئاق دهاجم نبا اهركذ دق ةءارقلا هذهو «ةفاضإلا

 ءءاي ريغب فلأب ( ىرشب اي ) ىئاسكلاو ةزمح أرقو «فلألا تابثإو «ءايلا حتفب (ىارسشب اي)
 .0©2( هلع هللا لوسر نع نادراو ناقيرط امهو

 : ءارسإلا ةروسس  ه

 لاق ١ ةيآلا 4 اهيفرتم اًنرمأ إ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىسولألا جرخأ
 . ديدشتلاب ( انرمأ) اهأرق :ىسولألا

 )١( تاءارقلا هوجو نع فشكلا ١//511. : )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 9/5 4١.

 ) )7نايبلا عماج (5) .7/9/177 تاءارقلا ىف ةعبسلا 7/15 4 .

 ص تاءارقلا ىف ةعبسلا (ه) "2714 1417 ”7. :
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 7 ةددشم (انرمأ أر قي ورمع بأ تعمس لا انثدح :لاق

 :رثدلاةروس 5

 . ءارلا مضب ىدسلا اهأرق  ه ةيآلا # رجهاف زجرلاو ل » :لاق ىناكو شلا ج رخأ

 ( زجرلاو ) مصاع نع ءلضفملاو ءصفح أرق (رجهاف زجرلاو ) :دهاجم نبا لاق
 . ) ( ءارلا رسكب اضيأ مصاع نع ركب وبأو «نوقابلا أرقو ءارلا مضب

 ىملٌسلا نمحرلا دبع ىبأ نع هتءارق ذخأ « تاءارقلا ىف ةفوكلا لهأ مامإ مصاعو

 نع دوعسم نب هللا دبع نع شيبح نب رز نعو هيَ لوسرلا نع هنع هللا ىضر ىلع نع
 .()ىدسلل رصاعم وهف ه71١ مصاع ىفوتو « هتف لوسرلا

 ؛نييكملا ضعب هأرق «رجهاف زجرلاو ل » :لاقف ةءارقلا هذه ىربطلا هجوو

 ىنعم :لاقو «نائوألا ىلإ ههجو ءارلا مض نمف « ءارلا ىف مضلاب ( زجُرلاو )نييندملاو
 باذعلا كل بجوأ ام :ىأ باذعلا ىلإ ههجو ءارلا رسك نمو ءرجهاف ناثوألاو :مالكلا

 . (©9 (بيصُمف ئراقلا أرق امهيأبف ناتفورعم ناتءارق امهنأ باوصلاو « لامعألا نم

 هلعج هنأ مض نم ةجحو ):لاقف «كلذ نم ابراقم اهيجوت بلاط ىبأ نب ىكم اههجوو

 ىف ناتغل امه: ليقو (ةلئانو «فاسإ :تيبلا دنع اناك نامنص امه :ليقو «منص مسا

 ,(2) (باذعلا

 .9©2 كلذ ىلع رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا بحاص دزي ملو

 : ةزمهلا

 اهأرق نم » :ىدسلا لاق ةيآلا - دمع ىف: ىلاعت هلوق ىف ىطويسلا جرخأ

 . (دودشم لبح وهف ( دمع ) نوكسلاب ارق نمو «ران نم دمع وهف ( دمع ) حتفلاب

 .565 9 ص قباسلا-ردصملا (5) .70/9 ص قباسلا ردصملا (1)

 .537 295/19 نايبلا عماج (4) .١7نص قباسلا ردصملا (")

 .511//؟ عبسلا تاءارقلا هوجو نع فشكلا (ه)

 5141/5 ريشعلا تاءارقلا ىف رشنلا (1)
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 ءارقلا عم فلتخي هنكل ءامهادحإ ىلع صني الو «نيتءارق هجوي انه ىدسلاو

 .امهادحإب

 ىف مصاعو «ءالعلا نب ورمع نباو ؛ىرادلا ريثك نباك ؛ .حتلاب هأرق نم عم قفتي رف

 رداصم نم هيلإ تعج اميف دجأ ملف «نوكسلاب اهأرق نمو ؛:هلوق ف هنع فلتخيو

 «ميملاو نيعلا ىف مضلابأ رق نمو حتفلاب أرق نم نيب عقو فالخلا نإ لب ؛نوكسلاب أرقي نم

 أرقو «ميملاو نيعلا مضب , ةفوكلا ءارق ةماع أرقو ) :لاقف نيتءارقلا نيتاه ىربطلا ححص دقو

 .22(ناتحيحص ناتغل امهو ءميملاو نيعلا ىف حتفلاب ةرصبلاو ةنيدملا ءارق

 تناكو «تاءارقلا ءاملع قفاو دق ةقب ةقباسلا تاءارقلا هذه لك ىف ىدسلا ناك نإو

 ها عر تقف ارق لك وق ىف ىرزملا نبا اهنيب امك مهطورشل ةقفاوم تار

 نآرقلا اهب لو ىبلا ةعبسلا فحألا نم ىه لب ءاهراكذإ لحي الو ءاهذر زوجي ال ين

 ذاوَسش نم تناك تاءارقلا نم ثالث ىف مهفلاخ دهف.(0 (اهلوبق سانلا ىلع بجوو

 : ىهو .هدنع تاءارقلأ

 :(4؟ ةيآلا)دوهةروس ١

 (هاتبا ) ىدسلا اهأرق »:لاق 4 هبا حون ىداتو ف :هلوق ىف ىسولألا جرخأ
 .(تكس ءاهو فلأب

 ىلع «ىدسلا فلألا ١" ةدودمم ( هاسبا ) أرقو ):لاقف ف «ةءارقلا هداه ىنج نبا هجوو

 نكي مل ةبدنلا ةقيقح دار أ ولو «ءادنلا ىلع هانبا اي :هل لاق ىأ :ةياكحلا ىلع وهو «ىئرتلا

 .(9 ( هاديزايو هاديزاو : اهيف كلوقك (مانبا او ) وأ «هانبا اي :نيف حلا دحأ نم دب

 ١١(: هز ةيآلا فسوي ةروس - ؟

 نورمي ضرألاو تاومسلا ىف ةيآ نم نيأكو إ> :ىلاعت هلوق ىف ىسولألا جرخأ

 .310/7 ٠ نايبلا عماج (؟) .591/ تاءارقلا ىف ةعبسلا )١(
 9/١. رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا (5)

 .5714- 5757/١ تاءارقلا ذاوش هوجو نييبت ىف بستحما (:)
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 لعفب هب لوعفم هنأ ىلع بصنلاب (ضرألا )ىدسلا أرق »:لاق # نوضرعم اهنع مهو اهيلع
 .( كورع هرسفي فوذحم

 أرقو : « اهيلع نوُرِمَي ضوألاو ظ : لاقف اضيأ ىنج نب حتفلا وبأ اهركذ دقو
 «تاومسلا ىلع بصن نميف فقولاف «رسكلا :سانلا ةءارقو ءىدنسلا ابضن ( ضرألاو )

 ءضرألا نوسودي وأ ءضرألا نوأطي ىأ ءرمضم لعفبف ( ضرألاو ):لاقف بصن نم امأو

 ()( كلذ وحنو

 : ( "*_ةيآلا ) ّق ةروس

  ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ 9>:ىلاعت هلوق أرق ىدسلا نأ ىنج نب حتفلا وبأ ركذ

 اذهو ءهنم ىقلأ ىأ »:ةءارقلا هذهل اهجوم لاق مث ( ىقلأ ):ىف فاقلا رسكو زمهلا مضب
 .2') خلإ (... ةماعلا ةءارقلا ىلإ سفنلا ىنعم ىدنأ هنأك

 ريسفت عمج ىف رداصم نم هيلإ تعجر اميف اهدجأ مل ةريخألا ةءارقلا هذهو

 . اهردصم ىلإ ىنج نبا رشي ملو ءىدسلا

 7 25149/١ قباسلا ردصملا (1)

 . اهمهفأ مل ةيوتلم ةرابعب ةءارقلا هذه ىنج نبا هجو دقو 585/9 قباسلا ردصملا (؟)

 ا/



 هباشتملاو مكحملا : اثلاث

 همهفي نأ ىعيبطلا نم ناكف «نيبم ىبرع ناسلب ُهّتْقَع ىبنلا ىلع مبركلا نآرقلا لزن

 ام اهعوضوم نأل وأ اهانعم ضومغل مهيلع اهمهف ىصعتسا تايآ تدجو نكلو «برعلا
 :مكحملاب ىنعملا ةحضاولا تايآلا ةيمست ىلع ءاملعلا حلطصا دقو ؛مهلوقع ىلع ىصعتسي

 ريسفت امأو ءاريسفت ىمسي ةمكحملا تايآلا ريسفت نإ :اولاقو «ةهباشتملاب ةضماغلا تايآلاو

 .(1)اليوأت ىمسي ةهباشتملا تايآلا

 وه ىدسلا ىأرل فيرعت برقأو «هباشتملاو ,مكحملل مهفيرعت ىف ءاملعلا فلتخاو
 لمعيو نمؤي امو .همارحو هلالحو .هخسان :تامكحملا» :هيف لوقي ىذلا سابع نبا فيرعت

 . () (هب لمعي الو هب نمؤي امو ,هماسقأو «هلاثمأو «هحوسنم :هباشتملاو «هب

 ىف لوقيف هنم ابيرق وأ سابع نبا بهذم هباشتملاو مكحملل هفيرعت ىف ىدسلا بهذيو

 هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاقتبا هنم هَباَشت ام نوعبتيف غير مهبوُلُق يف نيذلا امأف )ف : يلاعت هلوق
 4 .انبر دنع نم لك هب انمآ نوُلوَقَي ملعلا ىف نوخساًرلاو ُهللا الإ هليوأت مّلعَي امو

 خسانلا نوعبتي © هنم هباشت ام نوعبتيف 8» :ىدسلا لاق  ا/ ةيآ نارمع لآ ةروس

 تكرتف «ةيآلا هذه ناكم اذكو اذك اهب لمع ةيآلا هذه لاب ام :نولوقيف ٍءخوسنملاو

 ؟تخسن ىتلا ىلوألا ءىجت نأ لبق ةيآلا هذهب لمعلا ناك اله «ةرخآلا هذهب لمعو «ىلوألا

 بجوي ال هنإف هلمع نم رخآ ناكم ىفو «رانلا ىف هبذعي المع لمع نم باذعلا دعي هلاب امو

 :4 هليوأت ءاغتباو 9: :ىلاعت هلوقو ءكرشلا ةدارإ :ىأ # ةنتفلا ءاغتبا إف :ىلاعت هلوقو ؟رانلا

 ,خوسنملا خسنيف هنم خسانلا ىتأي ىتم :ىأ «هبقاوع وهو نآرقلا ليوأت اوملعي نأ اودارأ

 دنع نم لك هخوسنمو هخسانب انمآ :نولوقي «نونمؤملا مه # ملعلا ىف نوخسارلا هو

 .(انبر

 مكحملا ىنعم رصحي داك هنأ دجي  قباسلا هلوق ىف  ىدسلا فيرعت ىف رظانلاو

 .قباسلا سابع نبا عاستا هب عستي مل هنأو ءطقف خوسنملاو خسانلا ىف هباشتملاو

 لاقف ؛سابع نبا همهف امك «كلذ دعب هباشتملاو مكحملل هموهفم ددح ىدسلا نكل
 رس در عال

 اوقوأو هدشأ ْعْلِي ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقتالو :ىلاعت هلوق ىف

 )١( ص ثيدحلاو نآرقلا ىف تاسارد 7٠ .

 )١( ناقتإلا 7/9



 ىَبِرُق اذ َناَك ولو اوُلدعاف ممل اذإو اًهَعسُو الإ ًاسفت فلك ال طسقلاب نازيملاو َليَكلا

 هوعبتاف ًاميقتسم ىطارص اذه نأ . نورك ذت مُكّلعَل هب ؛ مكاصو مُكلذ اوُفوأ هللا دهعبو

 لاق +١ .85١1؟ ناتيآلا ماعنألا ةروس 4 هلييَس نع مكب قرفتَف لبسلا اوعبتتالو
 .« نآرقلا مكحم نم اهب ىصوأ ىتلا تايآلا ءالؤه »:نيتيآلا رسف نأ دعب ىدسلا

 .هب لمعيو هب نمؤي امو ؛همارحو هلالحو «خسانلا وه :هدنع مكحلاف

 نآرقلا بقاوع ةفرعمل«ةهباشتملا تايآلا ليوأت ةلواحم وهف :ىدسلا دنع هباشتُما امأو

 .دعب عت مل ىتلا ةيبيغلا

 ىتأي موُي هليوأت الإ نورظنَي لَه إف:ىلاعت هلوقل ضرعت امدنع اليصفت هركذ ام اذهو

 انل اوعَفشَيف ءاعفش نم اَنَل لهف قحاب انبر لسر تءاَج دق لبق نم هوُسَن نيذلا لوُقي هلي

 -# نورتفي اوناك ام مهنع لّضو مهسفنأ اوٌرِسَح دق لمعت انُك ىذلا ريغ لمعَتق در وأ

 .ه7 ةيآ فارعألا ةروس

 دعو امو ةمايقلاو  اهعوقو لبق  ردب ةعقو لثم«هبقاوعف هليوأت امأ ١:ىدسلا لوقي

 .(دعوم نم اهيف

 هب ربخأ ام هبقاوعو ١ :لوقيف ءاحوضو هديزيو كلذ دعب فيرعتلا اذه ةيميت نبا ذخأيو

 ءاهبرغم نم سمشلا عولطو ءجوجأمو جوجأيو ,ةبادلاك ءاهطارشأو ةمايقلا نم نآرقلا

 .20خلإ (. . نيزاوملاو فحصلاو هرانلاو ةنجلاو

 امك «ريثك فالخ هيف عقي ملف «ءاملعلا نيب ( مكحملا ) ىنعم ىلع عامجإ هبش كانهو

 :برضأ ةثالث ىلإ همسقي ىطويسلا لعج ام «هباشتملا ىف عقو

 .كلذ وحنو ةبادلا جورخو «ةعاسلا تقوك هيلع فوقولا ىلإ ليبس ال برض

 .ةقلقلا ماكحألاو «ةبيرغلا ظافلألاك هتفرعم ىلإ ليبس ناسنإلل برضو

 نم ىلع ىفخيو «ملعلا ىف نيخسارلا ضعب هتفرعمب صتخي نيرمالا نيب ددرتم برضو
 .(2) (مهنود

 نيذلا نأ ىلعو ؛ىدسلا هيلع صن دق - ىطويسلا هددح امم لوألا برضلاو
 . ةيلكلاب هنع ضرعأف : كرشلا نوديري امنإ هنوديري

 )١( هباشتملل ميسقتلا اذهو ,ه/؟ ناقتإلا (؟) .ه ص ةيميت نبا ليوأتلاو هباشتملا ىف ليلكإلا .
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 تافصلا تايأ هباشتملا نمو » :هلوقب ىطويسلا هرسف ىذلا ىناثلا برضلاو

 - #4 كبر هجو ىقبيو إ» - 84 ةيآ هط ةروس #  ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا 8 :وحن

 نم اهريغو ٠١ ةيآ حتفلا ةروس 4 مهيديأ قوف هللا دي ف  ؟٠ ةيآ نمحرلا ةروس

 .0©2 ( ..هفالخو نيعلاو سفنلاركذت ىتلا تايآلا

 هريغو سابع نبا ىأر هيف ىري وهف اريثك ىدسلا هيف ضْخَي مل هباشتملا نم نوللا اذهو

 :امهيم مّلكت نيتيآ الإ ءهرسفي الو هب نمؤي «ةباحصلا نم

 ةرقبلا ةروس - © ... ضرألاو تاومسلا هّيسرُك عسو 9» :ىلاعت هلوق ىف لاقف

 .(« شرعلا فوج ىف ىسركلاو «ىسركلا فوج ىف ضرألاو تاومسلا 2:15 ةيآ

 .2") هنيَع لوسرلا نع «ةلسرم ثيداحأ ىنعملا اذهل هريسفت ىفركذي ريثك نبا نأ

 موي هتضبق ًاعيمج ضرألاو هردق َقَح هللا اوُرَدَق اموإل: ىلاعت هلوق ىه «ةيناثلا ةيآلاو

 اومظع ام) :ىدسلا لاقف "17 ةيآ َرَمزلا ةروس 4... هنيميب تايوطُم تاومسلاو ةمايقلا

 .طقف ىوغل ريسفت وهو «(هتمظع قح

 ام وأ «ليطعتلا وأ ,ديدحتلاوأ ,ميسجتلا وأ «هيبسشتلا نع دعبلا لك دعبي اذهب ىدسلاو

 دلل اهملعيال ىلا رارسألا يم اهنأ ىيحيشلا لوقي امك - اهيف راتخا

 رسفف «هباشتملا نم نوللا اذه ىف ضاخ لب «ىأرلا اذه ىف ىبعشلا ىدسلا قفاوي ملو

 ىبأ نبا جرخأ »:لاقف كلذ ىف اعماج الوق ىطويسلا هل جرخأو «فورحلا هذه نم اريثك

 ىف تقرف «هلالج لج برلا ءامسأ نم ءامسأ روسلا حتاوف :هلوق ىدسلا نع متاح

 .(*9(ناآرقلا

 .5/؟ قباسلا ردصملا(١)

 ٠١/١". ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .5/؟ ناقتإلا(0)

 .هسسفنعضوملا(1)

 ا/لا/



 كاحضلاو «ةمركعو ريبج نب ديعسو «سابع نبا ىدسلا هيف قفاو ىذلا مهفلا اذهبو

 ىف ىناكوشلا هل جرخأف .روسلا لئاوأ ىف ةعطقملا فورحلا ليوأت ىف مّلكت .()مهريغو
 .ةمظعألا هللا هسا يه ة:ىدسلا لاق - ١ ةيآةرقبلا ةروس 4 ملا ل: ىلاعت هلوق

 لاق ١ ةيآ فارعألا ةروس #  صملا ا :ىلاعت هلوق ىف ىربطلا هل جرخأو
 .(روصملا ءاجه ىه» :ئدسلا

 لاق ١ ةيآ ميرم ةروس #4 ٌضيهك ):ىلاعت هلوق ىف ىبطرقلا هل جرخأو
 مظعألا هللا مسأ وه ): اضيأ لاقو «( هدعو ىف قداص هدابعل داه هقلخل فاك: ىدسلا

 .(باجأ هب ىعد اذإو «ىطعأ هب لكس اذإ ىذلا

 فورح نم ىه ١:ىدسلا لاق ١ ةيآ رفاغ ةروس #  مح و :ىلاعت هلوق ىفو
 لاق - ١ ةيآ ص ةروس - :# ص )© :ىلاعت هلوق ىف ىربطلا هل جرخأو «ىلاعت هللا ءامسأ
 .(فورحلا نم ىهف ( ص م امأ» :ىدسلا

 ىف © هط ::ىلاعت هلوقامه ةعطقملا فورحلا نم ىدسلا امهربتعي مل ناتيآ كانهو
 ىأر وهو «( لجر اي ةيطبنلاب ىه © هط 9:» :هلوقب ىدسلا اهرسف دقف (هط )ةروس لوأ
 ةروس لوأ ىف 4 نورطسي امو ملقلاو ن إ>: ىلاعت هلوق ةيناثلا ةيآلاو ءاضيأ سابع نبا
 نم ةعامج بهذ اضيأ هيلإو « «ضرألا لمحي ىذلا توحلا وه نون »:ىدسلا لاق - )نإ

 .)لوقلا اذهل ةديؤملا ثيداحألا ضعب ركذ ذ ريثك نبا نإ لب «نيرسفملا

 فيرعتلا اذه مزتلا هنأو «هباشتملاو مكحملل هفيرعت هل ناك ىدسلا نأ تدجو اذكه
 تايآ نم هل ضرعت ام لك ىف

 .هسفنعضوملا(١)

 1٠00/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١١(

 7م



 نم لقنلاو ليوحتلاو ليدبتلاو ةلازإلا :نآرفلا ىفو ءءىشلا عفر :ةغللا ىف خسنلا

 باطخلاب اتباث امكحم ناكل هالول باطخب تباث مكح عفر وهو ١ 'عضوم ىلإ عضوم

 .«) لوألا

 دقو ")هب لمعلاو همكح عوفرملا وه خوسنملاو مكحلا عفر ىذلا وه خسانلاو

 امو ؛همكحو هتوالت تخسنام :عاونأ ىلع وهو «4) هعوقو زاوج ىلع نوملسملا عمجأ

 ثحبلا عوضوم وه ريخألاو «هتوالت نود همكح خنسن امو همكح نود هتوالت تخسن

 اهيف ىتلا رابخألا ىف هعوقو ىف ءاملعلا فلتخا دقو «خوسنملاو خسانلا ءاملع لاجمو

 .«©7تادبعتملا نم ىهنلاو رمألاو رابخإلا وأ ؛مكح

 رمكأ اهتدجوف هب ةقلعتلا تايآلا رصحب تم «خسنلا حوقو ىف ىدسلا أر ايو '

 وأ ةيآ نم خس ام »: ىلاعت هللا لوق ىف خسنلا فيرعتل ضرعتي هتدجوو «ةيآ نيئالث نم

 ءاهشست ماو ىدسلا لورق ٠ ٠ 5 ةيآ ةرقبلا ةروس 4 ..اهلثم وأ اهنم ريخب تأت اهسنن

 ىتلا نم ريخب :ىأ # اهنم ريخب تأن إ» و اهخسنن ال اهكرتن :ىأ# اهسدن إف امأو ءاهضبقف

 . ( اهانكرت ىتلا لثم وأ 4 اهلغم إذ وأ ءاهانخسن

 لاق - ٠١١ ةيآ لحنلا ةروس 4 ..ةيآ َناَككم يآ اَنْلدَب اَذإو 9: ىلاعت هلوق ىفو

 .«اهريغب انئجو ةيآ انخسن اذإ ىأ ءخوسنملاو خسانلا ىف اذه » : ىدسلا

 نع نآرقلا ىف خسنلل همهف ىف اريثك فلتخي ال هنأ قباسلا ىدسلا فيرعت نم رهظيو

 . كلذب اولاق نيذلا ءاملعلا

 دروأ دقف « «خسنلاب هلوق ىف خوسنملاو خسانلا ءاملع نع روهشملا فلاخي دق هنكل

 نارمع لآ ةروس - # .. . هتاّقت قح هللا اوُهَنا اونمآ َنيِذّلا اهيأَي إ»:ىلاعت هلوق ىف ساحنلا

 ىلع ديزيو «ةخوسنم ريغ ةمكحم اهنأ ةيآلا هذه ىف سواطو سابع نبا لوق ٠ ؟ ةيأ

 )١( ص ىمزاحلا ركب ىبأل راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىفرابتعالا 77.

 تسلا ص ىسرافلا ديز نب نسحلل خوسنملاو خسانلا ىف زجوملا (؟)

 ) 6."5ا//9 ناقتإلا

 اسلاعضوملا(4)

 75١. ص خوسندملاو خسانلا ىف زجوملا ()
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 .©) ( ةليح ىلع الإ خوسنم الو خسان اذه ىف عقي نأ لاحمو »:هلوق كلذ

 نيذلا اهيأي ل :ىلاعت هلوق :٠ لوقيف «ةيآلا هذه ىف خسنلا عوقو ىري ىدسلا نكل
 هللا اوقئاف ل : :ىلاعت هلوقب خوسنم ٠١7 نارمع لآ ةروس -  هتاقت قح هللا اوقتا اونمأ
 .( ١5 ةيآ نباغتلا ةروس - # .. متعطتسا ام

 ةيآ نارمع لآ ىف سيل»:لوقيف ؛ىدسلا نم ريخألا ىأرلا اذهل ىطويسلا رصتنيو

 .) ( 4 هتاقت قح هّللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأي ف : ىلاعت هلوق ريغ خسنلا ىوعد اهيف حصي

 هلوق ىف لوقيف  مهفلاخ امك خسدلاب هلوق ىف ءاملعلا عامجإ ىدسلا قفاويو
 نيبرقألاو نيدلاولل ُةّيصولا ًريخ َكلَرَت نإ توما مُكَدَحأ رّضَح اذإ مُكيلَع بنك ال: ىلاعت
 ءاسنلا ةيآ اهتخسن ةيالا هذه ): ب ١١ ةيآ ةرقبلا ةروس - 00 .نيقتملا ىلع اقح فورعملب
 ١١-(. ةيآ 4 نيَينألا ظَح لئمركّذلل مك دالوأ ىف هللا مّكيصوي !»:ثاريملا ىف

 ةّيصو ال الأ ):ثيدحب :ليقو «ثيراوملا ةيآب ةخوسنم ةيآلا هذه »:ىطويسلا لوقيو
 . ()(عامجإلاب :ليقو «(« ثراول

 هلوق ىف ةلبقلا ةيآ ىه نآرقلا نم خسن ام لوأ نأب لوقلا ىف اضيأ مهعم قفتيو
 ١١5 ةيآ ةرقبلا ةروس - # .. هللا هجَو ْمَهَف اوُلوت امتيأف برغَلاو قرشملا هّللو ا: ىلاعت
 ىلإ رجاه امل هك ىبنلا نأ كلذو «ةلبقلا نآرقلا نم خسن ام لوأ ناك >: ىدسلا لوقي

 ناكو ءارهش رشع ةعضب هع لوسرلا اهلبقتساف «سدقملا تيب لبقتسي نأ هبر هرمأ «ةنيدملا
 مارحلا دجسملا رَطَش َكَهجَو لوق ٍِظ :لاقف ةبعكلا ىلإ هللا هقرصف .. . ميهاربإ ةلبق بحي

 .(- ١44 ةيآةرقبلا ةروس 4 ... ُةرْطَش مكهوجو اوُلوق مشنك امشيحو
 ِهتِلَع ىبنلا نأ ىلع سانلا قفتا » :ةيآلا هذه نع خوسنملاو خسانلا ىف ىمزاحلا لوقيو

 دعبو رجاهُي نأ لبق كلذو ءسدقملا تيب ىلإ ىلصي ناك ةبعكلا وحن هجوتلاب رمؤي نأ لبق
 وهو خسنلا ةيآ تلزن مث ءسدقملا نيبو هنيب ةبعكلا لعجي ناك هنأ ريغ ءرهشأو ةنسب ةرجهلا
 .(99( ةيآلا 4 مارحلا دجسملا رطش كاهجو لوف و2: ىلاعت هلوق

 )١( 88ص قباسلا ردصملا - )١( ناقتإلا 7/8

 ) )5رابتعالا (:) .7/78 قباسلا ردصملا ص١58.



 ىف ثدح اموحن ىلع ةريثك عضاوم ىف خسنلا عوقوب ىدسلا حرص مهفلا اذهبو

 45 ةيآ ةدئاملا ةروس 4 «مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإف :ىلاعت هلوق

 - 4 .. مهءاوهأ عبتت الو هللا لّزنأ امب مهيب مّكحاف ]>:لاقف هللا اهخسن :ىدسلا لاق

 . ( - 5/١ ةيآ ةدئاملا ةروس

 4 مكتاتامأ اونوختو لوسرلاو هللا اوُنوُحَت ال اومآ َنيِذّلا اهيأي إ» :ىلاعت هلوق هنمو |
 نورخآو 9:ةءارب ةروس ىف ىتلا ةيآلا اهتخسن ) :ىدسلا لاق 5١17 ةيآ لافنألا ةروس -

 ١١57-(. ةيآةبوتلا ةروس © ..ًائيس رخآو ًاحلاص ًالَّمَع اوُطَلَخ مهبونّذب اوُقَرَتعا

 ءاسنلا ةروسو 275١9 ةيآ ةرقبلا ةروس ىف امك اريثك ىدسلا ركذ فنصلا اذه نمو

 2٠١5 ناتيآلا لافنألا ةروسو ؛5 557 7 4٠ ناتيآلا فارعألا ةروسو ١5 2١1 ناتيآلا

 . كلذ ريغو " «ه ناتيآلا ةبوتلا ةروسو « 8

 ١١ تايآلا هذه بلغأ ىف خسنلا ىلع ىطويسلا صن دقو

 مالسإلا لبق عئارش ىف تناك ىتلا ماكحألا ىف عقو ام خسنلا نم ىدسلا ركذي دقو
 ثازحألا ةروس 4 ًاليصقت اولَتُقو اوذخأ اوفقُت امني َنينوعْلَم لف :ىلاعت هلوق ىف امك

 نم رثكأ وأ الجر نأ ول هب لمعي سيل نآرقلا ىف مكح اذه ): ىدسلا لوقي ١ ةيأ

 ءدلجلا ريغ مهيف مكحلا ناك اهب اورجفف ءاهسفن ىلع اهوبلغف «ةأرما رثأ اوصتقا كلذ

 ةروس - 4 لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس 95 ءمهقانعأ برضتف اوذخؤي نأ ءمجرلاو

 . ( مثالا نم ىضم نمب لعفي ناك كلذك 77 ةيآ بازحألا

 .هب لمعي ال اخوسنم امكح ركذي لب خسانلا ركذي ال رثألا اذه ىف وهف

 ىف ام اوددبت نإو )»:ىلاعت هلوق ىف لاقف رابخألا ىف خسنلا عوقو ىدسلا زاجأ دقو
 ةيآلا هذه ): 788 ةيآ ةرقبلا ةروس - ..  . هللا هب مكيساحي هوفخت وأ مكسُفنأ

 .(- 1745 ةيآ ةرقبلا ةروس - # .. .اهعسو الإ اس هللا فلكي ال )ف: ىلاعت هلوقب ةحخوسنم

 اذه نإ »:لاقف ةيآلا هذه ىف خسنلا ىوعد ىدسلا ىلع ساحنلا رفعج وبأ 5 دقو

 اخسانرابخألا ىف نأ معز نمو ءخوسنم الو خسان اهيف نوكي ال رابخألا نأل ؛لطاب خسنلا

 74/5 ناقتإلا (1)

 م



 .(دحلأو رفك دقف ءاخوسنم وأ

 (ةيآلا ىلع ابصنم سيل خسنلا نإ » :هلوقب ةيآلا هذه ىف خسنلا ىوعد ساحنلا زربيو

 )١(. «اهلوزن دنع مهتقحل ىتلا ةدسشلا ىلع عقاو وه امنإ

 عوقو نأب لوقلا عيطتسأ هعاونأ ةساردو ىدسلا دنع خسنلا عقاولا ضرعلا اذه دعبو

 هنأو «نآرقلاب نآرقلا خسن دمتعا هنأو «هتوالت نود همكح خسن ام ىلع رصتقي هدنع خسنلا

 . رابخألا ىف خسنلا عقوأ

 مك 286 ص خوسنملاو خسانلا ىف زجوملا )١(
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 تايليئارسإلا :اسماخ

 ردصم نع ىورث ةثداح وأ ةصق ىهو «ةيليئارسإ ةملكل عمج تايليئارسإلا ظفل

 نإف ةيدوهي رداصم نع ىورب ىذلا صصقلا ىلع هرهاظب لدي ناك نإ وهو «ىليئارسإ

 دع إ يس د شأن دما سم ل برشا يع ل

 بيلغت باب نم تايليئارسإلا ظفل كلذ لك دلع تيدا ريفا ءالع قط إو

 .«"2هريغ ىلع ىدوهيلا نوّلل
 مالكل انمضتم تايليئارسإلل قباسلا ىبهذلا نيسح دمحمروتكدلا فيرعت ربتعيو

 .(©9 امهريغو «ريثك نباو «ةيميت نبا لاثمأ هيقباس

 ىلع ناك «ىنارقلا ريسفتلل تايليئارسإلا برستل ةريثك ابابسأ نوثحابلا ددع دقلو

 نيملسملا نيرسفملا ليم ىلإ عجرت «ةينيد بابسأ نم هتمدقم ىف نودلخ نبا هركذ ام اهسأر

 ءاقتلاك :ةيعامتجا بابسأ نمو «نيقباسلا نع صصق نم نآرقلا هزجوأ ام ةفرعم ىل
 .(9) ةيبرعلا ةريزجلا عمتجم ىف نيملسملاو دوهيلا ةرشاعمو

 ريسفتلل مهيدصتو مالسإلا ىراصنلاو دوهيلا ءاملع ضعب لوخد اضيأ اهنم اودعو

 «جيرج نباو ءهّبتم نب بهوك «ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةفاقثلا نوزخم نم مهدنع امب ىن زارقلا

 .(©) مهريغو مالس نب هللا دبعو

 نم ةريبك ةئف روهظ نم « رهيز دلوج ههيلإ راشأ ام ءاعيمج بابسألا هذه مهأ لعلو

 لوح مهصصق نوجسني اوناك «نيعباتلا رصع لوأ ىف صاصقلا
 ميركلا نآرقلا ريسفت

 .9©2 اهلوح ةميدقلا ريطاسألاو «تافارخلا نم اريثك نيلعاج

 )١( ص ىبهذلا نيسح دمحم .د ثيدحلاو نآرقلا ىف تايليئارسإلا ١9.

 )١( قباسلا ردصملا ١؟.

 . امهريغو 45 ص ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم ىف ةيميت نباو 255 17/١ هريسفت ىف ريثك نبا لاثمأ (”)
 .451 2.245١ ص نودلخ نبا ةمدقم (4)

 .اهدعب امو ١50/١ نورسفملاو ريسفتلا (5)

 .الا/- /؟ ص رهيز دلوجل ىمالسإلا ريسفتلا بهاذم (5)

 م5



 نأ قبس امك ناك ىذلا ىدسلا لمع نم ادج هبرقل ببسلا اذه ةيمهأ عجرتو

 .عناقملا عيبل هل اسلجم ةفوكلا دجسم ةدس نم ذختي  تركذ

 - ىنعأ - صصقلا نم نوللا اذه ركذب هفغش ىدم نيبت ىدسلا ريسفت ىلإ ةرظنو

 هزيمأ ىنلعجي هريسفت ىف تايليئارسإلا هذه هاجت ددحم فقوم هل نكي ملو « تايليئارسإلا

 راس دقف ؛مهريغو «هبنم نب بهوو جيرج نباو ةداتق لاثمأ .هرصع ىف نآرقلا ىرسفم نع

 ىف ركبملا جهنلا اذه نكي ملف «تايليئارسإلاب ريسفتلا ىف مهتقيرط ىفتقاو ءمهجهن ىف

 : ِهلِلَع لوسرلا ثيدحب اذحأ ءريسفتلل ةدامك تايليئارسإلاب ذخألا ضفري ريسفتلا خيرات

 ,29 ( رانلا ىف هدعقم اوبتيلف َىَلَع بذك نمو ءجرح الو ليئارسإ ىنب نع اوُئَدَح»

 نباك «ةيليئارسإلا تايورملا نم نوللا اذهل هبنت نم كلذ دعب نيرسفملا نم ءاج دقو
 : ماسقأ ىلإ اهمدسق هنإ لب ءاهيلع صن ام اريثك ىذلا «ريثك

 .حيحص كاذف «قدصلاب هل دهشن امم انيديأب امم هتحص انملع ام :اهدحأ ١

 . هفلاخي امث اندنع امب هبذك انملع ام :ىناثلاو -؟

 هب نمؤن الف «ليبقلا اذه نم الو «ليبقلا اذه نم ال ؛هنع توكسم وه ام :ثلاثلاو

 .(©0) مدقت امل هتياكح زوجت و .هبذكن الو

 تاعوضوملا ضعب ىلإ هتراشإ نم هيف امو ميسقتلا اذه ىلإ قبسأ ناك ةيميت نبا لعلو
 ءايبنألا صصقو «ةقيلخلا ءدب ىلع مالكلاك «ةيليئارسإ اصصق نورسفملا اهيف ركذي ىتلا
 .(9 ءامسألاو نكامألا ضعب ديدحت و ,فهكلا لهأ بلك نولو ؛حون ةيفس لوطو

 نكميو ءاهتاعوضومو تايليئارسإلا ماسقأ لك هتايط ىف ىوحي داكي ىدسلا ريسفتو

 : ءايبنألا نأشب تايليئارسإ نم هركذ ام أ

 «ةفلتخم روصبو ةريثك عضاوم ىف نآرقلا ىف تركذ مالسلا هيلع ىسوم انديس ةصقف
 «ناقرفلاو هطو «ماعنألاو «ةرقبلا ةروس ىف دجن ام وحن «ةزجوم ةراتو «ةطوسبم ةراتف

 ةاروتلا هتركذ ام عم اهبناوج نم ريثك ىف ةصقلا هذه تقفت ةفتا دقو «كلذ ريغو « صصقلاو

 .اهدعب امو ١50/١ نورسفملاو ريسفتلا )١(

 2١5/١ 1١6. ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 . 45 248 ص ريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم (©)

 م:



 ريغ ىف ةاروتلا عم قفتي ةصقلا هذهل ىدسلا ريسفت ناك انه نمو «مالسلا هيلع ىسوم نع

 ودع وه ىذلاب شطبي نأ دارأ نأ اًمَلَف ط :ىلاعت هلوق ىف دجن ام وحن ؛عضاوملا نم ليلق

 ارابج نوكت نأ الإ ديرت نإ سمألاب اسفن تلتق امك ىناتقت نأ ديرتأ ىسوم اي لاَ امه

 ١9. ةيآ صصقلا ةروس #  نيحلصمْلا نم نوكت نأ ديرت امو ضرألا ىف

 وه ىسوم نإ :هيلع ىشفأف «ىليئارسإلا لتاقي ناك ىذلا ىطبقلا بهذ »:ىدسلا لاق

 ىف هوبلطا :هنوبلطي نيذلل لاقو ءانبحاص هنإف هذحخن :لاقو ,نوعرف هبلطف ءانبحاص لتق ىذلا

 ءاجو ... قيرطلا تاينث ىف ىسوم ذخأو «قيرطلا ىدتهي ال مالغ ىسوم نإف «قيرطلا تاينث

 .0) ( نيدَم وحن هادهف كلم

 رمألا فرع دق اقح :لاقو يسوم فاخف ؟ىرصملا تلق امك ىلعقب تنأ رك <دفمأ ؟ انيلع

 ىف نكسو «نوعرف نم ىسوم برهف «ىسوم لتقي نأ بلطف ءرمألا اذه نوعرف عمسف

 .(20)(نايدم ضرأ

 َنوُحْبَدُي باذعلا َءوُس مُكَنوموسي ٌنوَعرف لآ نم مك اَنيِجَ ذإو ف. :ىلاعت هلوق ىفو
 - 119 ةيأ ةرقبلا ةروس 4 ميظع مكبر نم ءالَب مُكلَذ ىفو مكءاسن نويحتسُيو مك ءانبأ

 لعجف «ةرذقلا لامعألا كلت نولي ليئارسإ ىنب اولعجا :طبقلل نوعرف لاق ٠:ىدسلا لوقي
 .(9 ( مهناملغ اولخدأو «مهناّملغ لامعأ ىف ليئارسإ ىنب

 ةيساق ةيدوبعب مهتايح اوررمو «فنعب ليئارسإ ىنب نويرصملا دعبتساف ةاروتلا لوقتو

 مهتطساوب هولمع ىذلا مهلمع لك « لقحلا ىف لمع لك ىفو « نَِّللاو نيطلا ىف
 ,(60(..افنع

 هدعب نم لجعلا متذختا مث ةليأ نيعبرأ ىسوماندعاو ذإو ظ:ىلاعت هلوق ىفوا

 نأ ليئارسإ ىنب ىسوم رمأ »:ىدسلا لوقي ه١ ةيآ ةرقبلا ةروس - 4 نوملاظ متن

 0 طبقا مناخ اوس نأ ةهرعأو ايري

 )١( جورخلا (؟) .15 ةيآلا صصقلا ةروس ؛ ىدسلا ريسفت 5 85/7.
 جورخلا (4) . 4 ةيآلا ةرقبلا ةروس « ىدسلا ريسفت (؟) 5 88/95.

 ) )5ةيآلا ةرقبلا ةروس « ىدسلا ريسفت ١ه. .



 ةعتمأ نييرصملا نم اوبلط ءىسوم لوق بسحب ليئارسإ ونب لعفو >:ةاروتلا لوقتو
 , 20(... ابايثو بهذ ةعتمأو ءةضف

 ةصاخ رظنلا تفليو 0:الئاق ةاروتلا مالك ىلع ةزَوَرَد ةزع دمحم ذاتسألا قّلع دقو
 «ةراعتسالا ةلاحب ةيضفلاو ةيبهذلا مهناريج ةعتمأ ليئارسإ ىنب ءاسنو لاجر بلس ربخ ىلإ

 اذهبربخلا اذه ليجست نإف رمأ نم ناك امهمف ... هزنتو ىلاعت هللا ىلإ كلذ ةبسنو

 لاومأ لالحتسا نم ليئارسإ ىنب سوفن ىف مكحشي لظو ناك ام ىلع لدي بولسألا
 .20 ( خلإ ... ريغلا

 رفس عم اهريسفت ىف قفتا ىدسلا نأ مالسلا هيلع ىسوم ةصق ىف لوقلا ةلمجو

 مظعم نأو ءاهدعب اموء15١ ل4 0*1 تاحاحصإلا ىف ةصاخو ةاروتلاب جورخلا

 دادعألا ضعب ديدحت ىف انايحأ أجل نإو .هنع توكسملا عونلا اذه نم تناك هتاياور

 .نكامألاو

 قح ىف اعرش زوجي الام تايليئارسإلا نم ىدسلا ركذ دوادو تولاط ةصق ىفو *

 ءامم هَمَّلَعو ةمكحلاو كلا هللا هاتآو توُلاَج دواد لعقوط :ىلاعت هلوق ىفف .ءايبنألا

 دواد لتقو ١:اهرخآ ىف لوقي ةليوط ةصق ىدسلا ركذي ٠١”  ةيآ ةرقبلا ةروس 4(ءاشي

 ىلإ سانلا لامف .هكلم ىف همتاخ ىرجأو «هتنبا دواد حكنأف ءتولاط عجرو «تولاج

 «دواد هب ملعف ,هلتق دارأف هدسحو .هسفن ىف دجو تولاط كلذ ىأر املف هوبحأو «دواد

 دقو «دواد مانم ىلإ تولاط لخدف .هعجضم ىف رمخ قز هل ىجسف «كلذ هب ديري هنأ

 ىف رمخ نم ةرطق تعقوف «هنم رمخلا تلاسف ؛هقرخف ةبرض قزلا برضف «دواد بره
 «مئان وهو ةلباقلا نم هاتأ دواد نإ مث «رمخلل هبرش رثكأ ناك ام دواد هللا محري :لاقف «هيف

 راغ ىلإ دواد برهب دوادو تولاط نيب عارصلا ىهتنيو ...هسأر دنع نيمهس عضوف

 .() (!!! راغلا اذه ىلع توبكنعلا جيسنو

 ليومص رفس » ىف هنم ابيرق تدجوف «ةاروتلا ىف ذ ةصقلا هذه ناظم نع تثحبو

 هيلع لوواَم دقح كلذ راثأف ,مهبولقو مهناهذأو سانلا نّيعأ ًالمب دواد ذخأ دقلو » «لوألا

 «ةديدش ةدراطم هدراطي ذخا مث نمو «كلملا ىلع همحازي الث ؛هلتق ىلع مزعي هلعجو

 .5 0/525 جورخلا(0)

 6/١. ةزورد ةزع دمحم مهرافسأ نم ليئارسإ ىنب خيرات )1١(

 .ه١ ةيآلا ةرقبلا ء«ىدسلا ريسفت (89)
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 :دواد لتق لواح ىذلا تولاط وه لوؤاشو )2١« « ... ًاليوط ادمأ لتقلا كاّبسش هل بصنيو

 .هريسفت ىف ىدسلا هنع ىكحو ميركلا نآرقلا هركذ ىذلاو

 رظن اذه ضعب ىفو ٠:الئاق هيلع بقع مث ريثك نبا هلقن دق ىدسلا هركذ ىذلا اذهو
 .©) (....ملعأ هللاو ةراكنو

 فصو هنإ لب دحلا اذه دنع مالسلا هيلع دواد نع هصصق ىف ىدسلا فقوتي ملو
 « يق ةروس » ىف ىطويسلا هل جرخأ دقف .هقباس نم ةراكن دشأ وه امب مالسلا هيلع دواد
 نم ءايبنألل هللا هاطعأ ام عم ىفانتي اربخ اهيف ىكحي ةليوط ةصق ( 74 7١ ) تايآلا

 حطس ىلع لستغت ىهو «ةليمج ةأرما ىلإ رظني وهو مالسلا هيلع دواد روص دقف «ةمصع
 ةبغر كلذ هدازف ءهب ترتتس او ءاهرعشب تفتلاف «هترصبأف « ةتافتلا اهنم تناحف « اهراد

 دواد اهجوزت مث «لتُق ىتح «تارم لاتقلا ىلإ هلسرأف اهجوز لتق ىلع لاتحا هنأو ءاهيف
 .(0مالسلا هيلع

 ىف ماقأف دواد امأ »:اهلوق أرقو «ةاروتلا ىلع علطا دق هذه هتصق ىف ىدسلا نأكو
 ىأرف «كلملا تيب حطس ىلع ىشمتو «هريرس نع ماق دواد نأ ءاسملا ىف ناكو «ميلشروأ
 نع لأسو دواد لسرأف ءادج رظنملا ةليمج ةأرملا تناكو ءمحتست ةأرما حطسلا ىلع نم
 ءالسر دواد لسرأف «ىثحلا ايروأ ةأرما ماعيلا تنب عبشتب هذه تسيلأ :دحاو لاقف «ةأرملا
 . خلإ (...!!! اهعم عجطضاف تلخدف اهذخأو

 .(9 لاتقلا ىف اهجوز ايروأ لتق ىلع دواد لياحت ىف كلذ دعب ةاروتلا درطتستو

 نم نيرسفملا نم ريثك ركذ دقو » :هلوقب اضيأ ةصقلا هذه ىلع ريثك نبا هبن دقو
 ال بوذكم وه ام اهنمو «تايليئارسإ اهرثكأ ارابخأو اصصق انهه فلخلاو فلسلا
 ,(00(ةلاحم

 ىدسلا ركذ ءايبنألا ىلع هب ىرتفملاو .بوذكملا ىليئارسإلا صصقلا نم عونلا اذهبو
 انيقلأو ناَميَلَس انف دَقَلو إ>:ىلاعت هلوق ىفف ءاميظع الوق «مالسلا هيلع ناميلس قح ىف

 ةرهاقلا « ىبرعلا ملاعلا ىف سدقملا باتكلا راد ةعبط 2461 ص5١ ١8 حاحصإ نم لوألا ليئومص رفس (1)

 ١981١. ماع

 .7 5١-14 تايآلا «حص ةروس ؛ىدسلا ريسفت (5) 591/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)
 ."7/8 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5) .438 ص ١١ حاحصإ ىناثلا ليئومص رفس (5)

 مى



 سر نط سه حن اس ل

 ةروص ىف ناطيشلا اهاتأف ءاهعم همتاخ كرت هنأو «( ةدارج ) رهنيب نم رثؤي ناك ةأرما ةئام

 سانلا نإ مث ءاموي نيعبرأ سانلا مكحي ناميلس شرع ىلع سلجو «متاخلا ذخأو «ناميلس

 بقاع مث ....توحلا هعلتباف ءرحبلا ىف متاخلا هنم عقوف ءراطف «ناطيشلا اذه رمأ اوفشك

 دعب كلذو قيقبح ناطيشلا اذه مسا ناكو «ديدح قودنص ىف هنجسب ناطيشلا ناميلس

 )2١. ( ... نيدايصلا دحأ عم همتاخ ىلع هروثع

 مالكب لصتي اميف ناميلس نع هتدجو ام ةلمجو «ناطيشلا ةصق ركذت ال ةاروتلاو

 هل ناكو ..تاينوديصو تايمودأو تايباؤم نم ةريثك ةبيرغ ءاسن بحأ ناميلس نأ ىدسلا

 .(27ىرارسلا نم ةئامثالثو تاديسلا ءاسنلا نم ةئامعبس

 نإف ءالقعو اعرش هعوقو  نايح نبا لوقي امك  ليحتسي »:ىدسلا نع رثألا اذهو .
 دوجو الّقع ليحتسيو «ناميلس ىسرُك ىلع هاقلأ ىذلا دسجلا الو «ىهام ةنتفلا نيبي مل هللا

 نكمأ ولو «سانلا ىلع هرمأ سبتلي ىتح ىبن ةروصب ناطيسلا لثمتك ءهوركذ ام ضعب
 .(9 (ةيئاطسفوسلا ةقدانز نم ةقرتسم ةلاقم هذه امنإو «ىبن لاسرإب قثوي مل اذه دوجو

 نع تيور ةصقلا هذهو :لوقيف ةلاقملا هذه ردصم ىف نايح نبا ريثك نبا فلاخيو
 .(5) ( باتكلا لهأ صصق نم ةاقلتم اهلكو «فلسلا نم ةعامج

 تايآلا ىف امك لوبقم وه ام تايليئارسإلا نم ىدسلا ركذ دقف فسوي ةصق ىفاامأو

 وه امو ءاهريغو (/0) ةيآلا ىف امك هنع توكسم وهامو( 73 056414 01 )

 دقلو ]>:ىلاعت هلوق دنعف «مالسلا هيلع فسوي انديس قح ىف هب ضوخي هنأل ءضوفرم

 اليوط ارثأ ىدسلا قوسي - ؟ 4 ةيآلا - 4 هبر تاهرب ىأر نأ الول اهب مهو هب تّمَه

 تقلغو «تببلا الخدف ءاهب مهو ءهب تّمهف ٠ .هتعمطأ ىتح هيف لزت ملف ):هرخآ ىف لوقي

 2620 .تيبلا ىف امئاق بوقعي ةروصب وه اذإف هليوارس لحيل بهذو «باوبألا

 )١١( ةيآلا ؛ نسصصملا ةروس ىدسلا ريسف هت 4 8.

0 

 ) )4ميظعلا نآرقلا ريسفت 562178/4”.

 .7 4 ةيآلا ء فسوي ةروس «ىدسلا ريسفت (5)
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 لوقي 55 ةيآلا - 4 ... مصعتساف هسفن نع هتدواَر دَقَلَو إ»:ىلاعت هلوق ىفو

 0 .20(هلادب ام ىردأ الو ءىصعتسا هليوارس لح امدعب :زيزعلا ةأرما لوقت ١:ىدسلا

 نمو «هليوارس لح مالسلا هيلع فسوي نأ ىلع ىدسلا رارصإ دجن نيرثألا ىفو

 هنع ريثك نبا ضرعأو دقن ىندأ نود  ىربطلاك نورسفم رثألا اذه ىوري نأ بيجعلا

 .2) ( كلذ نع هاف ّدَّس دق ىدسلا تيل »:هلوقب ىسولألا هيلع بقعو «ةيلُك

 نع دعبلا لك اهدعُب ىلع ؛مالسلا هيلع فسوي ىدسلا اهب روص ىتلا ةروصلا هذهو .
 ترمتساو »:ةاروتلا لوقت «ةاروتلا ىف اهدجأ مل :مهتمصعل اهقرخو «ءايبنألا ةيصخش

 حمسي مل هنأ امويف اموي فسوي تملك اذإ ناكو «كلذ ىَبأي فسويو ءاهتلواحم ىف ةأرمل

 هنأ تقولا اذه وحن ثدح مث :٠ اضيأ لوقتو . 2) (اهعم نوكيل اهبناجب عجطضي نأ اهل

 هبوثب هتكسمأف «تيبلا ىف كانه تيبلا لهأ نم ناسنإ نكي ملو ؛هلمع لمعيل تيبلا لخد

 .24) « جراخخ ىلإ جرختو برهو ءاهدي ىف هبوث كرتف :ىعم عجطضا ةلئاق

 اموزه: : ىلاعت هلوق ىف هلع هللا لوسر ءايبنألا نع ركنملا هصصق ىف ىدسلا كرتي ملو

 55 ةيآ جحلاةروس ..  . هتينمأ ىف ناطيشلا ىَقْلَأ ىّمَت د اَذإ الإ لوسر نم كلبق انلسرأ

 .. ىزعلاو تاللا متيأرفأ ل: لاق ذإ أرقي وه امنيبف ءىلصيل هيَ لْيَع ىبنلا جرح :ىدسلا لوقي

 هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأف ٠ 215 ناتيآلا مجنلا ةروس 4 ىرخألا ةَعلاَتلا َةانمو

 ءدجس ةروسلا رخآ غلب اذإ ىتح « ىجّترت نهتعافش نإو « ىّلعلا ةقئارغلا كلت » :لاقف

 نوي هب اودتساف «هولمح هسأر عفر املف «مهتهلآ ركذل «نوكرشملا دجسو «هباحصأ دجسو

 كنيذ أرقف هيلع ضرع «ليربج هءاج اذإ ىتح «فانم دبع ىنب ىبن :نولوقي «ةكم ىرطق
 .©© ( ... اذه كتأرقأ نوكأ نأ هللا ذاعم :ليربج لاقف «نيفرحلا

 ملو «ةلسرم اهلك قرط نم اهنكلو »:الئاق اهيلع بقع مث ةصقلا هذه ريثك نبا دروأو

 .20) ( ... حيحص هجو نم ةدنسم اهرأ

 .55 ةيآلا ء فسوي ةروس « ىدسلا ريسفت (1)

 .51/4 ىناعملا حور )١(
 ) )5نيوكتلا 88/١١.

 ) )5نيوكتلا 89/١ 1١.

 .61 ةيآلا ءجحلا ةروس « ىدسلا ريسفت (5)

 .71 9/97 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)
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 ءادعأ اهعنص ىتلا رابخألا نمو »:لاقف اهردصم ىبهذلا نيسح دمحم روتكدلا نيبو

 نيملسملا دئاقع اودسفيل نآرقلاو ثيدحلا ىف اهوسد مث «ةيوط ءوسو ةين ثبخب مالسإلا
 ةلدألا نم اريثك ركذو  لكيه نيسح دمحم روتكدلا ؛ اهدنف امك« 2١9 « ...قينارغلا ةصق

 :اهنم دع دقو اهنالطب تبثت بثت ىتلا

 ىتلا تاياورلا ددعت نإو «قايس نم رثكأب اهتياورل كلذو ؛ايملع ةصقلا تفاهت ١

 .ةقدانزلا عضو نم اهنأ ىلع لدي اهب تدرو

 .هتايط نيب قينارغلا ةصق لمتحي ال مجنلا ةروس ىف تايآآلا قايس نإ ؟

 .ةيمالسإلا ةوعدلا نم ىلوألا ةرتفلا لاوط هل شيرق ةوادعو هلم لوسرلا قدص -*

 .""*ديحوتلا ىلع ءارتفا ربتعت ةصقلا هده نإ -

 :ءايبنألاب صتخت ال ىتش ذ تاعوضوم ىف تايليئارسإ نم هركذ ام ب

 توراَه لباَبي نيكل ىلع لزنأ اموإل: ىلاعت هلوق دنع ةكئالملا نع هاور ام كلذ نمف

 ام امهم نومي رثكت الف ةحف نحن امن الوفي ىتح دحأ نم امعي امو تورامو

 ٠١ ؟ ةيأ ةرقبلا ةروس 2 . هجوزو ءرملا نيب هب نوُقَرَُي

 :رألا لهأ ىلع اضط امهنأ « تورامو توراه و نيكل نيذه نع ىدسلا ىكحي

 امهاطعأ نأ دعب امهبلط هللا باجأف «سانلا نيب امكحيف ضرألا ىلإ الزني نأ هللا نم ابلطو

 اهل امكحف ءاهجوز نيبو اهنيب امكحيل امهيلإ تءاج ةليمج ةأرما نأو ... ناسنإلا تاوهش

 امهبقاعو ءءامسلا ىف ةرهزلا بكوك اهلعج نأب هللا اهبقاعف ءاهاعقاو مث ءاهيف امهنم ةبغر

 .9 رحسلا وهو امهمالك سانلا ناملكي العجو لبايي قلع نآب

 ريغ ,دجأ ملف ةصقلا هذه ىلإ ريسشي ام دجأ ىّلَع ةاروتلا ىف نيوكتلا رفس رفس ىف تثحبو

 ىف عجار اهلصاحو «نيرسفملا نم قلخ اهصقو ٠:الئاق ةصقلا هذه ىلع بقع ريثك نبا نأ

 قداصلا ىلإ دانسإلا لصتم عوفرم ثيدح اهيف سيل ذإ «ليئارسإ ىنب رابخأ ىلإ اهليصافت

 . ةكئالملا وح ىف ضوفرم نول وهو ,« 247 (...قودصملا

 . ١9 ص ثيدحلاو نآرقلا ىف تايليئارسإلا )١(

 . جحلا ةروس نم ةيآلا ريسفت دنع كلذل اديزم رظناو ١117 17١. ص لكيه نيسح دمحم دمحم ةايح (؟١)
 ١١5 ةيآلا «ةرقبلا ةروس « ىدسلا ريسفت (*)
 ١41/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)



 ضعبل مكضعب اوطبها لاق :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لوقي ةقيلخلا ءدب ىفو

 ىلع ىشمت اهكرتو ءاهمئاوق عطقو «ةيحلا نعلف ) :  ؟ 4 ةيآ فارعألا ةروس - 4. ودع

 .0©2 (ةيحلاو ءاوحو مدآ طبهو «بارتلا نم اهقزر لعجو ءاهنطب

 نم تنأ ةنوعلم اذه تلعف كنأل ةيحلل هلإلا برلا لاقف »:كلذ ىف ةاروتلا لوقتو

 مايأ لك نيلكأت ابارتو «نيعست كنطب ىلعو «ةيربلا شوحو عيمج نمو «مئاهبلا عيمج

 . هنع توكسم تايليئارسإلا نم نوللا اذهو « 25) ( ...كتايح

 ناك ىَإ مهنم ٌلئاق لاق إف: ىلاعت هلوق ىف ىدسلل ريثك نبا | جرخي ليئارسإ ىنب نعو
 اليوط ارثأ ه7 «ه١ ناتيآلا تافاصلا ةروس - 44 َنيِقدصُملا نمل كننأ لوقي . نيرق ىل

 اقرتفاف ءرفاك رخآلاو نمؤم امهدحأ «ليئارسإ ىنب نم ناكيرشش ناك ٠:هلوقب هأدبي ادج

 لعلو ؛حدق وأ حدمب رثألا اذه ىلع ريثك نبا بقعي الو ا(« خلا .. . رانيد فاالا ةتس ىلع

 هنع توكسملا نوللا اذه نمض هعضي هلعج بيهرتو بيغرت نم هيف امو ىظعولا هنومضم
 ش .اضيأ

 :لاق_ 14 ةيآةرقبلا اوس 4 ”يفئاخ الإ اهولعدي ذأ مهل احام تاو: ىلا

 23 رصنتخب مورلا رَهاَظ ١

 ةيآ - ةرقبلا ةروس - # .. . هللا ليس ىف ا اكلم نأ ثقب ط: ىلعت هلوق ىفو

 . 9(... نوعمش مهل هللا ثعب ١ :لاق 5

 ةيأ ةرقبلا ةروس © ... هبر ىف ميهاربإ جاح ىذا ىلإ رت ملأ 9 :ىلاعت هلوق ىفو

 , © (... دورمن وه ):لاق

 ةروس - # .. . اهنم خّلسناف انتايآ هاتيتآ ىذّلا أبت مهيلَع ّلتاو ا»:ىلاعت هلوق ىفو

 خلسنا ىذلاو «نون نب عّشوه وه انتايآ هانيتأ ىذلا ):لاق  ١١ا/ه ةيآ فارعألا

 .(©0(... مَعَلَب وه اهنم

 - ١١ ةيآ ةدئاملا ةروس - 4 .. ليئارسإ ىنب قاقيم هّللا ذأ دَقَلَو 9: :ىلاعت هلوق ىفو

 . ريثك كلذ ريغو ,0"2 ( جاع مهسأر ىلع ناكو نيرابجلا ليئارسإ ونب لباق ١:لاق

 )١( 7ص 4 ؛* حاحصإلا :نيوكتلا (؟) .؟٠ ةيآلا « فارعألا ةروس «ىدسلا ريسفت .

 )" - /( اهتايآو اهروس ىف ىدسلا ريسفت ىف تدرو راثآلا هذه .
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 ةيآ ناقرفلا ةروس #  ... سرلا باحصأو )»:ىلاعت هلوق ىف لوقي : نكامألا نمو
 .©) (راجنلا ابيبح اهب اولتق ةيكاطنأب رئب :سرلا

 :لاق 1/١ ةيأ فهكلا ةروس - © .. . ةئيفسلا ىف ابكر اَذِإ ىَتَح )»:ىلاعت هلوق ىفو

 00 خسرف ىف خسرف رّككلا ءام ىف تناك امنإ ١

 ةيأ فهكلا ةروس - © .. . اهلهأ اًمَعطَعسا ةيرق لهأ اين َذإ تح اط: ىلاعت هلوق ىفو

 . كلذ ريغو ع9 (. .. ناوارجن :ىمست ةيرقلا تناكو :لاق_ا/ا/

 . اهنع ىنغ ىف ثحبلا نأ ىرأ «ةلاطإ فلكتي ةاروتلا ىف

 ريسفت ىف ةيليئارسإلا تاياورلا نع ثيدحلا ىف تبنطأ دق ىننأب رعشأ ىنإف اريخأو

 - اهنم اريثك نأو «ريسفتلا اذه نم ةريبك تاحاسم ىطغت اهنأ نم هتيأر ال كلذو ,ىدسلا

 لعلو ؛«فينحلا اننيد هلبقي ال ىذلا بوذكملا نوللا اذه نم  ءايبنألا قح ىف وه ام ةصاخخو
 ىف كلذ تيأرو «هنم راثكإلاو نوللا اذهل ىدسلا ةياور ببس ةفرعم لواحأ ىنلعج ام اذه

 زاغم بحاص  ىدرب ىرغت نبا ركذ امك وهف ؛هلمعو ىدسلا ةيصخش ١

 ةياورف «ةفوكلا دجسم ةدس ىف عناقملا عيب ىف لمعيو «سانلا مايأب فراعو ءريسو

 اذه لثم ةياورل نايفاك «ةفوكلا دجسم ىف هسلجمو «ريسلاو «ىراغملل ىدسلا

 ىلع ىودهملا مهوو 3:ىبطرقلا لوق  رداصملا نع ثيدحلا ىف  تركذ نأ

 .©) ىدسلا هلقي مل ارثأ قاس مث ( ...لاقف ىدسلا

 نبال اذيملت ناك هبحاص نأ ىدسلا ريسفت ىلع سّدلا اذه لثم عوقو ىوقيو -'

 هيلع عضولاو «ةوبنلا تيب نم هنوكل سابع نبا ىلع عضولا رثك دقو « سابع

 أجل دقف انه نمو (29 هريغ ىلع عضولا نم :كأ ةوقو ةقث عوضوملا بسكي

 . اهتايآو اهروس ىف ىدسلا ريسفت ىف تدرو راثآلا هذه )١--"(

 445/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 857/١. نورسفملاو ريسسفتلا (7)
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 باب حتف اضيأ همسابو .همساب تايليئارسإلا جيورت ىلإ صاصقلا ضعب

 .2) ىمالسإلا ريسفتلا خيرات ىف هيعارصم ىلع تايليئارسإلا

 .؟7ص ىواقرشلا تفع .د نيرسفملا لامعأ ىف ةيناسنإ اياضق )١(
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 هنم لزن ام رخآو نآرقلا نم لزن ام لوأ :اسداس

 ام رخآ نع ثدحت هنكل ؛نآرقلا نم لزن ام لوأ هريسفت ىف ىدسلا ددحي مل
 . نآرقلا نم لزن

 ضعيبف « كلذ نع ةباحصلا هاور ام ىلإ عجري تلزن ةيأ رخآ لوح فالخ ءاملعللو

 : ءاسنلا ةروس ىف ةيآ رمخآ ىهو « ةّلالكلا ةيآ تلزن ةيآ رخآ نإ :نولوقي ةباحصلا

 لزن ام رخآ نإ :نولوقي ةباحصلا ضعبو ...  ةلالكلا ىف مُككيِتفي هللا لق كتوتفتسُي )ف
 ةروس 4 نينمؤم متنك نإ اًبرلا نم َىَقَب ام اورَذو هللا وقتا اونمآ َنيِذّلا اهيأي )' : ابرلا ةيآ

 مك ءاج دق )ل : ىلاعت هلوق لزن ام رخآ نإ :نولوقي ةباحصلا ضعبو 11/8 ةيأ ةرقبلا

 ةباحصلا ضعبو ١/١ ةيآ ةبوتلا ةروس - 5 . متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم لوسَر
 سفن لُك ىفوُ من هللا ىلإ هيف نوعَجرُت ًاموي اوُقَناو ا: ىلاعت هلوق لزن ام رخآ نإ:نولوقي
 رخآ نإ :نولوقي ةباحصلا ضعبو - ؟/ ةيآ ةرقبلا ةروس - 4 نوُمَلظُي ال مهو تَبسك ام
 مُكل تيضرو ىتّمعن مُكيَلَع تمتأو مكنيد مُككل تلمكأ مويلا إف :ىلاعت هلوق لزن ام
 .©0) © ةيآ ةدئاملا ةروس ..  ًانيد مالسإلا

 ىسولألاو ؛ىبطرقلاو ءىربطلا جرخأ دقف ءىدسلا ىأر ناك نيتريخألا نيتيآلا ىفو
 تيضرو ىتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع
 اهدعب لزني ملف «ةفرع موي لزن اذه هلوق "  :١ ةيآ ةدئاملا ةروس #  انيد مالسإلا مكل
 .©) (تامف هني لوسرلا عجرو «مارح الو لالح

 ةفرع موي تلزن ةيآلا هذه نأ ىلع ءاملعلا عامجإ هيف قفاوي ىدسلا نم ىأرلا اذهو

 . الوزن نآرقلا ىأ رخآ اهنوك ىف مهعم فلتخي هنكل (2) عادولا ةجح ىف

 هنأ ىلع َلَوأَتي نأ ىلوألا :لوقيف «هايإ اهجوم هيأر ىف هشقاني ىربطلا لعج ام اذهو
 ال نوملسملا هجح ىتح ءهنع نيكر شملا ءالجإو مارحلا دلبلاب مهرارقإب مهنيد مهل لمكأ

 سابع نبا نع ةحلط ىبأ نبا قيرط نم هجرخأ امإ ):هديأ مث .(نوكرشملا مهطلاخي

 نع نوكرسشملا ىفن ةءارب تلزن املف ذ ءاعيمج نوجحي نوملسملاو نوكرشملا ناك:لاق

 )١( ناقتإلا ١/55 058. )١( ةيآلا « ةدئاملا ةروس ىدسلا ريسفت *.
 ١/7. ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)
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 «ةمعنلا مامت كلذ ناكف ؛نيكرشملا نم دحأ مرحلا ىف مهكراشي ال نوملسملا جحو «تبيبلا

 .20 ( ىتمعن مكيلع تممهتأو

 اهرهاظو «عاذولا ةجح ىف ةفرع موي تلزن ةيآلا هذه ):لاقف اضيأ ىطويسلا هشقانو

 :لاقف ءىدسلا مهنم ةعامج كلذب حرص دقو ءاهلبق ماكحألاو ضئارفلا عيمج لامكإ

 اهنأ ةلالكلاو «نّيَدلاو ءابرلا ةيآ ىف درو هنأ عم .مارح الو لالح اهدعب لزني مل

 .(0كلذ دعب تلزن

 «نآرقلا ىف تلرن ةيآ رخآك ةقباسلا ةيآلا ىف ءاملعلا عم فلتخا دق ىدسلا ناك نإو

 سفن لك ىفوت مث هللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو ٍظ:ىلاعت هلوق ىف مهعامجإ قفاو دقف
 ىدسلا لوق ىربطلا جرخأ دف 7/١ ةيآ ةرقبلا ةروس -4 نوملظي ال مهو تبسك ام

 0 تلو ةيآ رخآ ىه» :ةيآلا هذه ىف
 را

 80: مهريغو ىدسلاو «يقهيبلاو ءرذنلا نباو

0. 

 :ةمتاخ

 ريسفت عمج اهمهأ نم ناكو «هتباتكل ىنتعفد افادهأ ثحبلا اذه ةمدقم ىف تركذ

 ىلإ ثحبلا اذه ىهتنا دقو «هتساردو هقيقحت مث «روثأملاب ريسفتلا بتك نم ريبكلا ىدسلا

 :ىلي ام هقيقحت و ريسفتلا صنل ةبسنلاب اهمهأ ناكو «جئاتن ةدع

 ريسفتلا بتك باحصأل ةبسنلاب ةماه ةميق تاذ ىدسلا نع ةدراولا راثآلا نإ

 نم اماه اردصم راثالا هذه تلعج دق بتكلا هذه ةماع نإ :لوقلا نكمي ىتح «روثأملب

 ف ترص أ اج عاج ىف ير حنس نع داسإلا اا اين يروا

 نيبت ده ىسولألا ىتح ه٠ ىربطلا دهع نمف ةليوط ةينمز ةرتف نم هيطغت

 ١١( نايبلا عماج 014/9.

 )١9١( ناقتإلا ١/77.

 780١. : ةيآلا « ةرقبلا ةروس «ىدسلا ريسفت (”)

 7343/1١. ريدقلا حتف (5)



 . ناك «ةماع نيملسملا روهمج دنع لوبق نم ةيريسفتلا ىدسلا تايورم هب عتمتت ام ىدم

 .هريسفت ةياور ىلع اهريغو بتكلا هذه باحصأ صرح هتجيتن

 نيلقانلا لخدت ىلإ ةياورلا صن ريشي الو ؛ةلمتكم تءاج ةيريسفتلا ىدسلا ةياور نإ
 ةدنسملا تايورملا ددع نم ليلقتلا ىف ىربطلا نأش نم ناك ام الإ ءراصتخالاو فذحلاب اهل

 تاياورلا ددع ناكف ريسافتلا ةيقب امأو «هريسفت نم ريخألا فصنلا ىف ىدسلل

 .ةرثكو ةلق توافتي

 ايف ركب مل ةلماك ارو كانه نإ تح «ضاقلا روس نم ريخألا كلا يف ةيلق تدب

 .ىدسلا نع ادحاو ارثأ ريسافتلا باحصأ

 ىف سدلا وأ هيلع عضولاو ؛ىدسلا مالك وه نآلا انيديأ نيب ىذلا ريسفتلا اذه نإ
 نم هاور اميف الإ مهللا ءاهدنع فوقولا نكمي ةيوق ةجح وأ ةرهاظ لكشي مل هريسفت
 . اهاوس نود طقف عضاوملا هذه ىف هيلع عضولا لامتحا انركذ دقف «تايليئارطإ

 ةيآلا ريسفت ىضتقا اذإ سابع نبا هذاتسأ مالك ىلع صنلا ىف اصيرح ىدسلا ناك

 مث ( اذكو اذك ... اذك ىف سابع نبا لاقو ):الئاق همالك عطقي ام اليلق ناكف اذلو ءكلذ

 ٠ ضعب دنع امهتياور نيب طلخلا نم ليلق عقو دقف كلذ نم مغرلا ىلعو «همالك لحكتسي

 .كلذ رداصملا ةسارد تحضوأ امك «نيرسفملا

 اع أ اهنم لك ىهتا لال لوصف ىف ةساردلا تناك هقيقتمو صقل عبج دعيو

 : لوألا لصفلا ىف

 امم ءاهتاهاجتا وأ اهئارأ ىف كاذنآ ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف كراشي مل ىدسلا نإ

 مجارتلا بتكو هريسفت نم كلذ ىلع انليلد ناكو ؛هعيشت ةمهت داعبتسا هيلع بترت

 «مهدعب ءاج نمو ءاملعلا نم هيرصاعم نيب ةريبك ةلزنم وذ لدع ةقث ىدسلا نإ

 «ثيدحلاو ميدقلا ىف ةيملعلا هتيصخش ىف تاماهتا نم هيلإ هجو ام ضحَد دعب كلذو

 .مهدعب نمو هيرصاعم نيب ىدسلا ةلزنم ىلع فوقولاو

 «سابع نبا هذاتسأو ىدسلا نيب قيرفتلا ىلإ اضيأ لصفلا اذه ىف ثحبلا ىهتناو
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 ىنآرقلا ريسفتلا ىف ه صاخلا هيأر ىدسلل نأ ةلدألاب جتتساو

 عماج بحاص ىربطلا نأ ىدسلا ريسفت اهنم عمج ىتلا رداصملا ةسارد دعب نيب -
 ةماهلا اهتناكم اهل ىتلا تاياورلا نم ىدسلا ةياور نأ ىأر دق - رداصملا هذه مهأو  نايبلا

 ةناكملا هذه ىفنيل نكي مل هريسفت ةمدقم ىف هركذ ىذلا ليوطلا دانسإلا نأو «هريسفت ىف

 .هسفن ىربطلا مالك نم كلذ ىلع ليلدلا ناكو «ةيمهألا كلتو

 نم صنلا ةمدخ ىف رداصملا نم ردصم لك هب ماق ىذلا رودلا ةيمهأ ثحبلا زربأ

 دنع ديدجلا نأ جتنتسا هريسفت ىف ىدسلا جهنم ةروص ثحبلا اذه مسر نأ دعب -

 نمع هجهنم ىف ريغتي مل روثأملاب ريسفتلا مّلع نأو ءاليلق ناك ىريسفتلا هجهنم ىف ىدسلا

 ثيدحلاو .همولعو ميركلا نآرقلاب |ريسفم ىدسلا ةطاحإ اضيأ لصفلا اذه نيبو ؛هقبس

 .ةيبرعلا ريغ تاغّنلا ضعبو «ةيعرشلا ماكحألاو ,خيراتلاو ءرّيمسلاو «ىوثنلا

 : ثلافلا لصفلا ىفو

 :ىلإ ثحبلا ىهتنا هريسفت ىف ىدسلا اهلوانت ىتلا اياضقلا مهأ جلاع ىذلا

 وه هدنع مكحملاف نيرسفملا نم هقبس نم ةرظن اياضقلا هذه ىلإ رظني ىدسلا نأ '

 نأ ىلإ هريسفت ىف ىدسلا اهدروأ ىتلا تايليئارسإلا ةسارد دعب لصفلا اذه ىهتنا -

 «نيرسفملا ضعب ءارآب كلذ ىف ناعتساو ؛فينحلا اننيد هلبقي ال ءايبنألا قح ىف ليلق ريغ اهنم

 «سدقملا باتكلا ىف اهئاظَم نع ثحبلاب كلذو «تايليئارسإلا هذه رداصم اضيأ عبتتو

 .ىدسلا ريسفت ىف ةرهاظلا هذهل ابابسأ لصفلا اذه ىف ثحبلا جتنتساو

 مظعم نأ ىلع صنو «هريسفت ىف ىدسلا نع ةدراولا تاءارقلا لصفلا اذه رصحو
 اهيف ذاشلا نأو « نيملسملا روهمج أرق اهبو هّنيَع لوسرلا نع رتاوتملا نم تاءارقلا هذه

 .ريغ ال تاءارق ثالث ناك

 رخآ ىف نيملسملا ءاملع عامجإل ىدسلا ةقفاوم اضيأ لصفلا اذه ىف ثحبلا نيبو -

 . الوزن نآرقلا ىأ
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 ىناثلا مسقلا

 :لمشيو

 ريبكلا ىدسلا ريسفت

 ذيمالتو ريسفتلا اذه ىف نيروكذملا ةاورلا مجارت قحلم
 .ىدسلا





 ةياورلا تابثإ جهنم

 : رداصملل ةبسنلاب_-١

 اهبيترت ءاج عمجلا ىف اهيلع تدمتعا ىتلا ةتسلا رداصملا ىف الماك رثألا ركذ اذإ -

 داك ءردصملا بحاص ةافو بسح «ثدحألا ىلإ مدقألا نم ءايخيرات ابيترت ةيشاحلا ىف

 - ميظعلا نآرقلا ريسفت  نآرقلا ماكحأل عماجلا  نايبلا عماج :٠ ىتالاك بيترتلا

 هيا اذه مم هس ألا قاب ضراعت اذإف « ىناعملا حور  ريدقلا حتف  روثنملا

 دقف 202١517 ةيآلا فارعألا ةروس »ىف امك ىخيراتلا بيترتلا انبنجو «ةيآلا قايسب انمزتلا

 .ةدحاو ةيآ ريسفتل دحاو رثأ ىف(«نايبلا عماج ) لبق ة (ميظعلا نآرقلا ريسفت هركذ

 ةيآلا ةئرجت ىلإ تأجلو ءطقف ىدسلا هرسف ىذلا ءزجلا ىوس ةيآلا نم ركذأ مل -

 .امهريغو ءاسنلاو ةرقبلا ةروس ىف امك «كلذ رثألا ىضتقا املك ةدحاولا

 .ةروسلا ىف دحاولا نومضملا تاذ تايآلا نم ددع ىلع أزجُم دحاولا رثألا ىتأي دق
 رثكأ ريسفت دحاولا رثألا عمجي دقو «( اهدعب امو 7 ةيآلا لمنلا ةروس »ىف امك ةدحاولا

 . (؟ 5 ىلإ ؟١ نم تايآلا ف ةروس » ىف امك «ةيآ نم

 امث «ةدعابتم تاحفص ةدحاولا ةيآلا ريسفت قرغتسا « نايبلا ماج ) ريسسفت ىف -

 . ةفلتخم تاحفصب ةرم نم رثكأ دحاولا رْثألا ىف هيلإ ريشأ ىنلعج

 ةروسلا تايآ ىلع ةقرفم « نايبلا عماج »ىف تءاج فسوي ةروس ىف ةدراولا راثآلا

 نم ناكف ءدحاو ناكم ىف ةعمتجم (روثنملا ردلا» ىف تءاجو «ةدعابتم تاحفص ىف

 . ةرم نم رثكأ رشا ردلا ىف اهركذ عضوم ىلإ ةراشإلا راركت ىرورضلا

 « رداصملا ةيقب ىف دري ام هيلع ساقي ىذلا لصألا وه «نايبلا عماج » ىف دراولا رثألا -

 ىف كلذ ىلإ ترمشأ « نايبلا عماج » ةياور نع اصقان رداصملا نم ردصم ىف رثألا ءاج اذإف
 ناك اذإو ءطقف اهرخآ انايحأو ءاهرخآو ةصقانلا ةياورلا لوأ ديدحتب كلذو «ةيشاحلا

 ةروس » ىف امك ةرركملا راثآلا ىلإ ةيشاحلا ىف ترشأو ءاضيأ كلذ ىلإ ترشأ ارصتخم

 .هيلإ هتنت مل اهنكل اهدنس ىف ىدسلا ركذ ىتلا راثآلا ىلإو « «ءارعشلاو «ميرم



 :دانسإلل ةبسنلاب "؟

 ىلإ تأجل دقف راثآلا نم ريثكلا ىف رركت دق « نايبلا عماج ١ ىف دانسإلا ناك امل
 دانسإلا كلذب ىنعأ انأو « ىدسلا لاق :٠ رثألا لوأ ىف لوقأف ءطقف ىدسلا ىلع هراصتقا
 ناك اذإو « الماك هتركذ دانسإلا ريغت خت اذإف «ريغتي مل ماد ام الماك «نايبلا عماج » ىف دراولا
 «اذكو اذك لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ ٠ تلق ىرخأألا رداصملا نم ردصم نع رثألا
 دانسإلا درو اذإف « رداصملا ةيقب عم اذكهو « اذكو اذك ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ » وأ
 نع ىبطرقلا جرخأ تلق الثم ىبطرقلا نع راثآلا تلاوت اذإو ءاضيأ هتركذ الماك

 .دانسإلا ريغتي ىتح اذكهو (« هنعو ٠:هيلات ىف تلقو ءلوألا رثألا ىف «ىدسلا

 .رداصملا ةيقب ىف كلذكو



 . ةحتافلا ةروس

 «ميحرلا نمحرلا هللا وسب
 .©'0ةلمسبلاب ةءارقلا نوحنتفي ةنيدملا لهأ ناك :لاق ءىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ةرقبلاةروس

 دمت
 .()ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىه:لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 60 مظعألا هللا مسا ىه :لاق ءىدسلا نع «ىناك وشل جرخأو

 ؟ « باتكلا كلذإل

 «ىريبزلا دمحأ وبأ انثدح ؛ىزاوهألا قاحسإ نب دمحأ انثدح :لاق ىربطلا جرخأ ظ
 ,(© باتكلا اذه :ىأ # باتكلا كلذ 1>:لاق ىدسلا نع «ريهظ نب مكحلا انثدح

 " هيف بيرالإو
 .© هيف كش ال :لاق هيف بير ال إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 * 4 مهر ردت مل مأ مهتردنأأ مهيلع ءاوس )»
 .20 ههظعت مل مأ مهتظعوأ مهيلع ءاوس:لاق «ىدسلا نع ,رذنملا نبا جرخأ

 ٠ 4 مهبولق ىلع هللا متخ
 .©9 عبط :لاق # مخ )» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 75/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ 75روشنملا ردلا 717/1١.

 77/١. ريدقلا حتف (*)

 88/١. ريدقلا حتف 285/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 574/١ نايبلا عماج (4)

 : 89/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 40/١. ريدقلا حتف 339/١ روثنملا ردلا (5)

 .4 0/١ ريدقلا حتف 245/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)



 8.4 هّللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو ل:

 نم نوقفانملا مه :لاق # سانلا نمو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(3) جررخملاو سوألا

 ١6 # مهنيطايش ىلإ اولخ اذإو إ»

 مهسوعر: :لاق © مهنيطايش ]ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرسخأ

 . (9رفكلا ىف

 مُهَكرَتو مهروب هللا بهذ ُهَلوَح ام تءاضأ املف ًاران َدَقوتسا ىذّلا لَمَك مهتم ا

 1 4 ةرريعمال تامل ىف

 | ل تما رت دقوأ ملط ىف ناك لج لمك لم ناك رفات مهل مث ةنيدملا

 «هران تقفط ذإ كلذك وه امنيبف ,هنم ىقتي ام فرع ىتح «هرصبأف ىذأ وأ ىذق نم هلوح

 - لالحلا فرعف ملسأف ؛كرشلا ةملظ ىف ناك : :قفانملا كلذف .ىذأ نم ىقتي ام ىردي ال لبقأف

0 

 وا

 .( مكلبق نم نيذلا قلخو مكقلخ :لاق ءىدسلا نع متاح ىبأ نبا ج رخأ

 ؟؟ 4 ًادادنأ هّلل اوُلعَجت الف إل

 و اجرح نأ ب الأ ف ىف ىف عدس نع منح ني جر

 الو ضسيحال :لاق ©. ةرهطم :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع«رسيثك نبا جرخأ

 ,((© فلك

 47/١. ميظعلا نآرقلا.ريسفت 2١77/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 51/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2179/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 41/١. ريدقلا حتف 77/١: روغنملا ردلا 09/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 2.53/١ قباسلا ودصملا (7) .ه١/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت () .87/9 روشتملا ردلا (4)



 ؟1 4 ضرألا ىف نودسفيو ف

 .(") ةيصعملاب نوملعي :لاق ءىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأ

 ١" 4 ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىَنِإ ةكئالملل كبر لاق ذإو
 ىف لعاج ىَنِإ :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع متاح ىبأ نبا نع «ريثك نبا جرخأ ٍ
 .() مدآ قلخ ىف ةكئالملا راشتسا:لاق  ةفيلخ ضرألا

 م 4 نومتكت متنك امو »

 .©) ربكلا نم هسفن ىف سيلبإ رسأ ام ىنعي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 4 4 نيرفاككلا نم ناكو َربكتساو ىبأ سيلبإ الإ اوُدَجسَف

 انثدح اَّمَح نب ورمع انثدح :لاق ءنوراه نب ىسوُم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 سيلبإ مسا ناك :لاق #4 سيلبإ الإ إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ءرصن نب طابسأ

 .28) اريحتم (*) سلبأ نيح سيلبإ ىمس امنإو « (ثراحلا )
 نيذلا :لاق # نيرفاكلا نم ناكو )*:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 .( )دعب نونوكيو ذئموي هللا مهقلخي مل

 "5 4 نيملاّظلا نم اًنوُكَف ةرجشلا هذه ابَرقَت الو

 نع ناّيفس نع ,دمحأ ىبأ نع ءقاحسإ نب دمحأ انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©9 بنعلا ىه :لاق (ةرجشلا هذه :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «هللا دبع

 رَقَتسُم ضرألا ىف مُكلو ودع ضعبل مكّضعب اوُطبها اَْلُقو »
 "5 4 نيح ىلإ عاتمو

 .ه١/9ريدقلاحق )1١(

 70/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)
 7/4/١ قباسلا ردصملا (؟)

 . 009/١ نايبلا عماج شماه .ةريحلا :سالبإلا :سلبأ (4)

 .هرقلا نايبلا عماج (2)

 . ( رشانلا ) بذكت ال ٠ قدصت ال ملا تايليئارسإلا نم اذهو

 519/1١. نايبلا عماج (0) . 6١ :الال/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 3)



 نب ورمع انثدح :الاق نوراه نب ىسومو «عيكو نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 «ودع ضعبل مكضعب اوطبها ! : «ىلاعت هاوق ىف نسل نع رسل نبا نع

 رجحلا هعم لزنو ,دنهلاب مدآ لزنو اوطبهف :لاق اعلا ريك ل حرأو

 هب ءاجي ام لصأ امنإف « «بيطلا ةرجسش تعبنف ؛دنهلاب اهثبف «ةنجلا قرو نم ةضبقو ءدوسألا

 .«7)اهيلع افسآ اهضبق امإو ؛مدآ اهب طبه ىتلا قرولا ةضبق نم دنهلا نم بيطلا
 نع طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 .(9روبقلا ىنعي : :لاق ص سم ضرأألا ىف مكلو )ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا

 .(59 توملا ىلإ غالب :ىأ 4 نيح ىلإ عاتمو ل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاقو

 "ا/ 4( هيلع بانف تاملك هّبر نم مدآ ىَقلَف ا
 نم ىف تخفنو .ىلب :هل ليق ؟كديب رقلخت ملأ « بر :مدآ لاق :ىدسلا لاق

 تبتك له .بر : لاق . ىلب :هل ليق ؟كبضغ ك اتمحر تقبسو : لاق . ىلب : :هل ليق ؟كلحور

 ليق ؟ةنجملا ىلإ ىعج ار تنأ له تحلصأو تبت نإ ءبر لاق . (9) معن : :هل ليق ؟ىلع اذه

 00 (ىدهو هيلع باق هير هاج مل هللا لاق .250 معن هل

 8/١ 4 ىده ىنم مكتينأي امإف
 .00 هللا باتك وه : 4 ده ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .ه؟د)١ قباسلا ردصملا(١)

 ١/+707. نآرقلا ماكحأل عماجلا « 8/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)
 بهوو ةيلاعلا ىبأو هديناسأب ىدسلاك فلسلا نم نورسفملا ركذ دقو : :ةيآلا هذهل هريسفت دنع ريثك نبا لاق

 . ( رثانلا ) . ١59/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت رظنا . اذه ىدسلا لوق ركذ مث « ةيليئارسإ ارابخأ مهريغو هبنم نبا
 .هه/١ روثنملا ردلا 579/1١, نايبلا عماج (4) .ه١/59 نايبلا عماج (”)
 . 5614/١ نايبلا عماج (5) 1١/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)
 . 175 ةيآلا هلط ةروس (0)

 ىف حيحصلاو » : «ريسفتلا بتك ىف تاعوضوملاو تايليئارس .الا ) هباتك ىف ةبهش وبأ دمحم روتكدلا لاق
 نم ننوكدل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ انملظ انبر إف : ىلاعت هلوق اهنأ ةدع قرط نم ىور ام : وه تاملكلا
 . ( رشانلا) 50 -54/5روثنملا ردلا رظناو ء « © نيرساخلا

 85/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2570/١ نايبلا عماج (8)



 4 ٠ 4 نويهراف ىايإو مكدهَعب فوأ ىدهعب اوُفوُأو )»

 «باتكلا ىف مكيلإ تدهاع امف :لاق « ىدهعب اوُقوُأ 8 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . ةنجلا مكتاخدأ ىتعاطب متامع نإ مكنأ مكيلإ تدهع ةنجلاف #4 مكدهعب فوأ ل امأو

 )2١. نوشاف ىايإو :ىأ# نوبهراف ىاّيإو ا: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4١ «هبرفاك لوأ اونوكتالو »

 .©") هلل دمحمب رفك نم لوأ اونوكت ال :لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 4١ :4 اليلق انمث ىتايآب اورتشت الو إن

 نع «طابسأ نع ءدامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©) عمطلا وه نمثلا كلذو هللا مسا اومتكتو اليلق اعمط اوذخأت ال :لاق ءىدسلا

 47 4 قحلا اومتكتو إذ

 .24) هَ دمحم وه # قحلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 وسنتو ربلاب سانلا نورم 4 4 4 مكسفنأ نوستتو ربلاب سانلا نوُرْمأتُأ

 0 هنوصعي مهو هاوقتبو هللا ةعاطب سانلا نورمأي اوناك :ىدسلا لاق

 .45 4 مهبر رقالم مهنأ نونظُي نيذّلا

 .©0 نونقيتسيف  نونظي ا! امأ :ىدسلا لاق

 اهنم دخؤي الو ةعافش اهنم لّبقي الو ًائيش سفن نع سفن ىرحت ال ًاموي اوُقتاو لف
 4/7 4 نورصني مهالو لدع

 لدع امأ # لدع اهنم ذخؤي الو )::ىلاعت هلوقو «ىنغتف ىرجت» امأ :ىدسلا لاق

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/85 .

 ) )0قباسلا ردصملا ١/75 ٠

 . 87/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه 5/١ نايبل عماج (5)

 557/1١. ريدقلا حتف 24/١« روشمملا ردلا 4/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2017/١/١ نايبل عماج (4)

 ١//01”. ىناعملا حور «8ه/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «8/؟ نايبل عماج (هز

 8/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 215/7 نايبلا عماج ()



 )١(. اهنم لبقت ام هب ىدتفت ابهذ ضرألا ءلمب تءاج ول لوقي :اهلدعيف

 نم ةرفاك سفن نع ةنمؤم سفن ىنغت ال :لاق :ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 209 ايش ةعفنملا

 مُكءانبأ نوحْبَدُي باذعلا َءوُس مُكنوُموسُي نوعرف لآ نم م مكاتيجَت ذإو ل

 45 4 ميظع مكبر نم ُألَب مُكلَذ ىفو مكءاسن َدوُيحَمسيو
 نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 لعجو «ةرذقلا لامعألا ىف مهلعج :# باذَعلا ءوس مُكنوموسي :هلوق ىف ىدسلا

 ش .() مهءاسن ىيحتسيو «مهءانبأ لقي

 سدقملا تيب نم تلبقأ اران نأ همانم ىف ىأر هنأ نوعرف نأش نم ناك :ىدسلا لاق

 تويب تبرخأو «ليئارسإ ىنب تكرتو «طبقلا تقرحأف ءرصم تويب ىلع تلمتشا ىتح
 اذه نم جرخي :هل اولاقف «هايؤر نع مهلأسف «ةزاحلاو ةفاقلاو ةنهكلاو ةرحسلا اعدف ءرصم

 كاله ههجو ىلع نوكي لجر - سدقملا تيب نونعي  هنم ليئارسإ ونب ءاج ىذلا دلبلا

 «تكرت الإ ةيراج مهل دلوت الو ؛هوحبذ الإ مالغ مهل دلوي ال نأ ليئارسإ ىنبب رمأف رصم

 ليئارسإ ىنب اولعجاو ءمهولخدأف اجراخ نولمعي نيذلا مكيكولمم اورظنا :طبقلل لاقو

 «مهناملغ اولخدأو «مهناملغ لامعأ ىف ليئارسإ ىنب لعجف «ةرذقلا لامعألا كلت نوُنَي

 «ضرألا ىف ربت :لوقي 40 4 ضرألا ىف الع نوعرف نإ :ىلاعت لوقي نيح كلذف
 لامعألا ىف مهلعج نيح «ليئارسإ ىنب نم ىنعي # اعيش اهلهأ لعجو»
 دولوم ليئارسإ ىنبل دلوي ال لعجف . 4 مهءانبأ حبذي مهنم ةفئاَط فعضتسُي إل؛ةرذقلا

 لخدف«مهيف عرسأف «توملا ليئارسإ ىنب ةخيشم ىف هللا فذقو ؛ «ريغصلا ربكي الف :حبذ الإ

 عقي نأ كسشويف «توملا مهيف عقو دق ءالؤه نإ : :اولاقف «هومّلكف :نوعرف ىلع طبقلا سوءر

 نم ىقبت تنك كلأ ولف «رابكلا ىنفيو ءراغصلا غلبت الف «مهئانبأ حبذب انناملغ ىلع لمعلا

 دلو اهيف نوحبذي ال ىتلا ةنسلا ىف ناك املف «ةنس اوكرتيو ةنس اوحبذي نأ مهدالوأ

 )١( نايبلا عماج ٠/ 2507ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ 89ريدقلا حتف ١/84.

 ) )5روثنملا ردلا 54/1١.

 . 55/7 نايبلا عماج (؟)

 .6 ةيآلا ءصصقلا ةروس (4)
 .414/؟ قباسلا ردصملا (5)



 هلوق امأو « ىسومب ىسوم مأ تلمح اهيف نوحبَذي ىتلا ةنسلا ىف ناك املف ؛كرتف نوراه

 .0'(2 ةمعنلاف ءالبلا امأ .4 مكبر نم ءالب مكلذ ىفو ل :ىلاعت

 ه٠ 4# نورظنت متنأو نوعرف لآ انقرغأو مكانيجنأف رحبلا مكب انقرف ذإو ل

 قرف لك ناكف قلفناف هبرضو « دلاخ ابأ )هانك رحبلا ىسوم ىتأ امل :ىدسلا لاق

 لك ىف ءاقيرط رشع انثا رحبلا ىف ناكو «ليئارسإ ونب تلخدف ؛ميظعلا دوطلاك

 .(0طبس قيرط

 اليل ىدابعب رسأ لف :لاقف «ليئارسإ ىنب جرخي نأ ىسوم رمأ هللا نإ :ىدسلا لاقو

 لك تامف «توملا طبقلا ىلع ىقلأو ءمهموق ىف نوراهو ىسوم جرخف :4 نوعّبتم مكنإ

 هلوق كلذف ءسمشلا تعلط ىتح مهبلط نع اولغشف مهنونفدي اوحبصأف «لجر ركب

 .(9 4 نيقرشُم مهوُختأف ف: ىلاعت
 نمؤملا لاقف ؛مهمدقي مهمامأ نوراه ناكو «ليئارسإ ىنب «©) ةقاس ىلع ىسوم ناكف

 ىف جرخو «ىسوم هعنمف محتقي نأ دارأف ءرحبلا :لاق ؟ترمأ نيأ «هللا ىبن اي :ىشولل

 «هربكل نيتسلا نبا الو :هرغصل نيرشعلا نبا نودعي ال ؛لتاقم فلأ نيرشعو فلأ ةئامتس
 فلأ ىف ناماه هتمدقم ىلعو ؛نوعرف مهعبتو .ةيرذلا ىوس «كلذ نيب ام اودع امنإو

 :ىلاعت لوقي نيح كلذو ىثنألا ىنعي ب  ةنايذ ام اهيف سيل .ناصح فلأ ةئامعبسو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 8/5 نايبلا عماج ١/40

 نم تايآلا 543  5١اريثك ىدسلا اهيف ركذ دقو «ةددعتم بناوج نم ليئارسإ ىنب نع ثيدحلا تلوانت

 وهو نآرقلا ىف مهركذ درو امثيح تايليئارسإلا هذه ترركت امبرو «موقلا ءالؤهب قلعتت ىتلا تايليئارسإلا نم

 امو ءمهرجه لكشو ءمهركسعم ناكمو مهددعل ءاصحإ نم ركذ ىذلا اذه ىلع لدي ام نآرقلا ىف سيلو «ريثك

 ىف تاطلاغملا نم لقنلا ةمئأو نيرسفملاو نيخرؤملل عقو ام اريثكو » :نودلخ نبا ةمالعلا لاق اذلو «كلذ ىلإ
 ءاههابشأب اهوساق الو ءاهلوصأ ىلع اهوضرعي ملو ءانيمث وأ اثغ لقنلا درجم ىلع اهيف مهدامتعال «عئاقولاو تاياكحلا

 «قحلا نع اولضف «رابخألا ىف ةريصبلاو رظنلا ميكحتو تانئاكلا عئابط ىلع فوقولاو ةمكحلا رايعمب اهوريس الو

 ىه ذإ «تاياكحلا ىف تضرع اذإ ركاسعلاو لاومألا نم دادعألا ءاصحإ ىف اميس ؛طلغلاو مهولا ءاديب ىف اوهاتو

 شويج ىف نيرسفملا نم ريثك لقن امك اذهو «دعاوقلا ىلع اهضرعو لوصألا ىلإ اهدر نم دب الو ءبذكلا ةنظم

 ص نودلخ نبا ةمدقم « .. نوديزي وأ فلأ ةئامتس اوناكف هيتلا ىف مهاصحأ ىسوم نأو «ليئارسإ ىنب !-5(

 رشانلا ) .555 2555 ص ثيدحلاو نآرقلا ىف تايليئارسإلا عجارو ( .

 نايبلا عماج (؟) ؟/.٠ه

 ةيآلا ءارعشلا ةروس (م) 5٠ .

 ) )5.ه5 /؟ نايبلا عماج شماه «هئارو نم هنوظفحيو هنوقوسي هترخؤم ىف نونوكي نيذلا مه : شيجلا ةقاس



 ىنب ىنعي « 2174 نوليلَق ةمذرش ءالؤه نإ . نيرشاح نئادملا ىف توعرف لسرأف

 ىذلا رابجلا اذه نم :لاقو «قلفني نأ رحبلا ىبأف ءرحبلا برضف نوراه مدقتف «ليئارسإ

 رشع انثا رحبلا ىف ناك و «ليئارس !ونب تلخدف «قلفناف هبرضف ىسوم هاتأ ىتح ؟ ! ىنب رضي

 لتق دق :طبس لك لاقف «ناردجب تقلفنا دق قرطلا تناك و «طبس قيرط لك ىف اقيرط

 رظنف :2©") ناقيطلا ةئيهك رطانق مهل اهلعجف هللا اعد ,مهنم كلذ ىسوم ىأر املف انباحصأ

 رحبلا ىلإ نوعرف رظنف .هباحصأو نوعرف اند مث ءاعيمج اوجرخن ىتح مهلوأ ىلإ مهرخآ

 .. مهلتقأف ىئادعأ كردأ ىتح « ىل حتفنا دق «2") ىنم قرف رحبلا نورت الأ :لاق ءاقلفنم

 هاوفأ ىلع نوعرف ماق املف «نوعرف لآ : ىنعي 4 نيرخآلا مّن اتفلزأو لا :هلوق كلذف
 تماشف ل ةنايذام ىلع ءامسلا لبق نم ليربج لزنف « (محتقت نأ هليخ َتَبَأ ٍقرطلا

 لخدو «ج رخي نأ مهلوأ مه اذإ ىتح ءاهرثأ ىف تمحتقاف قنايذاملا جد صحا

 .© مهيلع مطتلاف ,مهذخأي نأ رحبلا رمأ ءرحبلا مهرخآ

 ه١ 4 نوملاظ متنأو هدعب نم لجعل | مثذختا مث ةليل نيعّبرأ ىسوم اًندعاو ذو ف

 هيف ناكمب كلذ ناكو هيف بيصُأ ىذلا ناكملا مساب «ىسومإلا ىمس :ىدسلا لاق
 .29 رجشو ءام : ىأ # ىسوم #1 ليقف ءرجشو ءام

 .(8) رعب هللا اهمتأو «ةليل

 رمأ ءرصم ضرأ نم ىنعي ٍءليئارسإ ىنبب جرخي نأ ىسوم هللا رمأ ل :ىدسلا لاقو

 هللا ىجن املف ءطبقلا نم ىلحلا اوريعتسي نأ مهرمأو ءاوجرخي ٠ نأ ليئارسإ ىنب ىسوم
 ىسوم ىلإ ليربج ىتأ ءنوعرف لآ قرغو ءرحبلا نم ليئارسإ ىنب نم هعم نمو ىسوم
 لاقف «ةايحلا سرف هنإ :لاقو هركنأف «ىرماسلا هأآرف سرف ىلع لبقأف هللا ىلإ هب بهذي

 فلختساو ىسوم قلطناف « سرفلا رفاح رفاحلا ةبرت نم ذخأف « انأشل اذهل نإ : هآر نيح
 ىنب اي :نوراه مهل لاقف ءرشعب هللا اهمتأو ةليل نيئالث مهدعاوو « ليئارسإ ىنب ىلع نوراه

 .ه4 ه8 ناتيألا ىارعشلا ةروس )١(

 ا نايبلا عماج شماه . ناك ثيح ءانبلا دقع وهو :قاط عمج :ناقيطلا )١(

 . 5 ةيآلا « ءارعشلا ةروس (1) . عزفلا دشأ ىنم عزف :  نيتحتفب - ىنم قرف (؟)

 .ناصح عمج :نصحلاو ؛هممشت :ءىشلا ماس :تماشف (5)

 .تايورملا هذه لثم ىلع قيلعتلا قبس دقو ؛ هجوم مطالتي وهو متخو مهيلع قبطأ :مطتلا (7)

 0/١+". نآرقلا ماكحأل عماجلا 41/؟ نايبلا عماج (8) .ه5/؟ نايبلا عماج ()

١٠ 



 اورفحاو ءاعيمج اهوعمجاف ؛ةمينغوه امنإ طبقلا ىلح نإو ىمكل لحت ال ةمينغلا نإ ؛ليئارسإ

 هولكأت مل ائيش ناك الإو ءاهومتذخأ ,() اهّلحأف ىسوم ءاج نإف ءاهونفداف ؛ةرفح اهل

 نم هللا جرخأف ءاهفذقف «ةضبقلا كلتب ىرماسلا ءاجو «ةرفحلا كلت ىف ىلحلا كلذ اوعمجف
 مويلاو ءاموي ةليللا اودعف ىسوم دعوم ليئارسإ ونب تدعو «راوخ هل ادسج الجع ىلحلا

 اذه »:ىرماسلا مهل لاق هوأر املف « «لجعلا مهل جرخ نيرشعلا مامت ناك املف ءاموي

 هيلع اوفكعف «هبلطي بهذو ءانهاه ُهَهَلِإ ىسوم كرت :لوقي 4 ىبسَنَق ىسوُم ُهَلِإو مكهلإ
 اهغإ : :لوقي هب متسف امن! )ل: «ليئارس ! ىنب اي :نوراه مهل لاقف ىشمبو روخي-ناكو «هنودبعي

 ال ليئارسإ ىنب نم هعم نمو نوراه ماقأف :4 نمحرلا مكبر نإو 9 لجعلاب ىأ «هب متيلثبا

 اي كموق نع كلجعأ ام :هل لاق هملك املف « ؛هملكي ههلإ ىلإ ىسوم قلطناو ؛مهنولتاقي

 دق انإفإ» :لاق )4 ىضرتل بر كيل ! تْلِجَعو ىرثأ ىلع ءالوأ مه : :لاق #94 ىسوم

 اذه بر اي :ىسوم لاق .مهربخ هربخأف ,# ىرماسلا مهلضأو كدعب نم كموق انتف

 .انأ :برلا لاق ؟ هيف اهخفن نم حورلا تيأرأ ءلجعلا اوذختي نأ مهرمأ ىرماسلا

 .(9 مهتللضأ ًاذإ تنأ بر :لاق

 ادعو مكبر مكدعي ملأ موق اي ا:لاق هموق ىلإ ىسوم عجر املا :ىبدسلا لاقو

 مهفلخأف مكبر نم بضغ مُكيلع لحي نأ مئدرأ مأ دهعلا مّكيلع لأطفأ اًنسَح

 . 85 ةيآأ هط ةروس - «# ىدعوم

 كلذكف اهاَنفذقف موَقلا ةنيز نم ًارازوأ انلمْحاَتكلو انكلمب َكَدعَوم انفلخأ ام اوُاقإل
 هرجي هيخأ سأرب طخأو «حاولألا ىسوم ىقلأف « 40 ةيآ هط ةروس 4 ىرماسلا ىَقلأ

 ليئارسإ ىنب نيب تقرف لوقت نأ تيشَح ىَنِإ ىسأرب الو ىتيحلب ذخأت ال مأ نباي )هيل

 ذخأ مث «ىرماسلا ىلإ لامو «نوراه لزنف 14 ةيأ هط ةروس © ىلوق بقرت ملو

 هيف عقو الإ ذكموي ىرجي رحب قبي ملف «ميلا ىف هارذ مث «دربملاب هقرح مث ,هحبذف لجعلا

 هبراش ىلع جرخ هبحي ناك نمف ءاوبرشف .هنم اوبرشا :ىسوم مهل لاق مث ءهنم ءىش
 ةيآ ةرقبلا ةروس - 4 مهرفكب لجعلا مهبولق ىف اوُبرشُأو ال:لوقي نيح كلذف بهذلا

 نتل )9: اولاق اولض دق مهنأ اوأرو ءىسوم ءاج نيح ليئارسإ ىنب ىديأ ىف طقس املف 4

 .514 251/١ نايبلا عماج )١(

 . م66 ةيآلا هط ةروس (؟)

 6/7 قباسلا ردصملا ()



 هللا ىبأف ١ 48 ةيآ فارعألا ةروس - 4 نيرساَخخلا نم نتوكدل امل رفغيو انبر انمحري مل
 مهل لاقف ؛لجعلا اودبع نيح مهولتاقي نأ اوهرك ىتلا لاحلاب الإ ليئارسإ ىنب ب ةبوت لبقي نأ

 اوُلتقاف مكئراب ىلإ اوبوتف لجعلا مُكْذاَحَناِب مُكَسفنأ متملظ مُكَنإ موق اي ط : :ىسوم

 نم ناكف «فويسلاب اودلتجا مث «نيفص اوفصف : لاق © ؛ ةيآ ةرقبلا ةروس - «مكسفنأ

 نوعبس مهنيب لتق ىتح ءاوكلهي نأ اوداك ىتح «لتقلا رثك ىتح اديهس نيقيرفلا نم لتق

 مهرمأف .ةيقبلا «2) ةيقبلا انبر « ليئارسإ ىنب تكلهأ انبر :نوراهو ىسوم اعد ىتحو ءافلأ

 كلذف .هنع ارّمكم ىقب نم ناكو ءاديهش لتق نم ناكف ؛مهيلع باتو «حالسلا اوعضي نأ

 .(9 ه 6 ةيآ ةرقبلا ةروس © ميحرلا باوتلا وه هنإ مكيلع باتف )» :هلوق

 هه # نورظنت مثنأو ةقعاصلا مُكتذخأف

 , 29 ران ةقعاصلا : ىدسلا لاق

 ه* :(نوركشت مُكَلَعَل مكتوم دعب نم مكاشعب مثإ»

 . (© ءايبنأ مكانثعب ىأ : ىدسلا لاق

 ظ مهضعب لتقب مهيلع هللا باتو ؛لجعلا ةدابع نم ليئارسإ ونب تبات امل :ىدسلا لاقو
 نم هيلإ نورذتعي ليئارسإ ىنب نم سان نم مهيتأي نأ ىسوم هللا رمأ .هب مهرمأ امك اضعب

 بهذ مث ؛هنيع ىلع الجر نيعبس هموق نم ىسوم راتخاف ءادعوم مهدعوو « لجعلا ةدابع

 4 ةرهج هللا ىرن ىتح كلل نمؤن نآ :اولاق ناكملا كلذ اوتأ املف ءاورذتعيل مهب

 ىسوم ماقف اوتامف «ةقعاصلا مهتذخأف «هانرأف هتملك دق كنإف هه ةيآ ةرقبلا ةروس

 تكلهأ دقو مهتيتأ اذإ ليئارسإ ىنبل لوقأ اذام ءبر اي :لوقيو هللا اوعديو ىكيي

 ؟مهرايخ

 ةروس 4 اًنم ءاهفسلا لعق امب انكلهنأ ىاّيإو لبق نم مهتكلهأ تكش ول بر
 كلذف «لجعلا ذختا نمم نيعبسلا ءالؤه نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف ٠١ه ةيآ فارعألا

 ١8 ةيآ فارعألا ةروس - © ءاشن نَم اهب لضن كتنتف الإ ىه نإ إ»: ىسوم لوقي نيح

 فيك ضعب ىلإ مهضعب رظني ءالجر الجر اوشاعو اوماقف ,مهايحأ هؤانث لج هللا نإ مث

 اعدف «ءايبنأ انلعجي هعداف ؛كاطعأ الإ هلأست الف هللا وعدت تنأ ىسوم اي : اولاقف ؟ نويحي

 913/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 285/7 نايبلا عماج ()

 514/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «40/؟ نايبلا عماج (4)



 - 4 نوركشت مكلعل مكتوم دعب نم مكاتفعب مث ا :هلوق كلذف ءايبنأ مهلعجف ىلاعت هللا

 .27 افرح رخأو افرح مدق نكلو ه5 ةيآ ةرقبلا ةروس

 هال # ىولسلاو نملا مكيلع انلزنأو مامَعلا مكيلع انللظو

 نم ربكأ رئاط :ىولسلاو « نيبجنرتلا رجش نم طقسي ناك :نَلا :ىدسلا لاق

 .() مامغلاب هيتلا ىف مهيلع للظ مث :ىدسلا نع :ريثك نبا دازو « 2")نامسلا

 ىدسلا نع ؛طابسأ نع «ورمع نع «ذوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 لي حب دس نعفلا نيعبسلا ايحأو «ىسوم موق ىلع هللا بات ال :لاق

 انهاه انإ التاقف كيرو تنأ بقا ارسل ىسوم موق لاقف «هياتك ىف هللا صق

 ىخأو ىبسفن الإ كّلمأ ال ىنإ بر ط:لاقف مهيلع اعدف ءىسوم بضغف ؛4 نودعاق

 ىسوم نم ةلجع تناكف ةيآ ةدئاملا ةروس © نيقساقلا موقلا َنيبو اننيب قرفاف

 املف «ضرألا ىف نوهيتي ةنس نيعبرأ مهيلع ةّمرحُم اهْنِإ :ىلاعت هللا لاقف ءاهلجع

 تعنص ام :هل اولاقف «هنوعيطي هعم اوناك نيذلا هموق هانأو ىسوم مدن ههيتلا مهيلع برض

 نزحت ال: ىأ 4 نيقسافلا موقلا ىلع سأت ال هل هللا ىحوأ مدن املف ؟ىس وم اي انب

 ىنأي ناكف «ىولسلاو «نيمجرتلا رجس نم طقسي ناكف هل هيلع هللا لزأف ؟ماعطلا نأ

 اذه :اولاقفا ,هاتأ نمس اذإف هلسرأ ّالإو هحبذ انيمس ناك نإ ريطلا ىلإ رظنيف مهدحأ

 ةرشع اًنثا هنم ترجفناف إ» رجحلا هاصعب برضف ىسوم رمأف ؟بارشلا نيأف ؛ماعطلا

 مهيلع للظف ؟لظلا نيأف بارشلاو ماعطلا اذه :اولاقف « نيع نم طبس لك برشف «(ًانيع

 نايبصلا لوطت امك مهعم لوطت مهبايث تناكف ؟سابللا نيأف لظلا اذه :اولاقف «مامغلا

 )١( نايبلا عماج 84/5.

 «نوراه ىوس ىبن ىسوم نامز ىف فرعي ال ذإ ًادج بيرغ وهو ٠:ىدسلا نع ةصقلا هذه دعب ريثك نبا لاقو

 نون نب عشوي مث «( .

 )١( روثنملا ردلا 447/5 نايبلا عماج ١/70. )( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/55.

 ):( .910//؟ نايبلا عماج

 ) )5روثنملا ردلا ىالإ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «هسفن عضوملا « نايبلا عماج ١/ 7/0ريدقلا حتف 1١8/4/1١.

 ) )5نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف ةرابعلا هذه تدرو ١/45 5.
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 ألح ملع دق بع ةردع اعنا نم ترجفلاف رجلا لاصعب برضا انف هموت

 2005 ةيآ ةرقبلا ةروس 4 مهبرشم

 ًادَجّس بابلا اوُلخداو ًادَغَر مئتش ْثيَح اهنم اولُكَف َةيرقلا هذه اولخدا اَنلُق ذإو

 تيب باوبأ نم بابف ؛بابلا امأو ) سدقملا تيب ةيرقف :ةيرقلا امأ :ىدسلا لاق

 .©0) سدقملا

 4 ٌةطح اًولوُقو !:هلوق ىف لاق «ىدسلا نع «مهضعب ىكح:ىبطرقلا جرسخأو

 . ىف كلذ ناكو «©) ءارمح ةّطنح اهريسفت ةيربع ةظفل ىهو (اثاهامس اًطه ٠:اولاق

 ,(60هيتلا

 ه9 4 ءامسلا نم ًازجر اوُملَظ َنيِذّلا ىلع اتلزنأف

 (57باذعلا :زجرلا لاق «ًازجو ف: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 تبئامم انل جرخُي كبر انل َعداف دحاو ماعط ىلع ربصت نل ىسوم اي متاق ذإو ف

 ىذلاب ىتدأ وه ىذلا نولدبتستأ لاق اهلصبو اهسدعو اهموُو اهئانقو اهلقب نم ضرألا

 ١+ 4 ةنكسملاو ُةَلَذلا مِهيَلَع تبرضو ملأس ام مكل َنإف ًارصم اوّطبها ٌريخ وه

 ىدسلا نع «طابسأ نع ءورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 امأو , 29 ةيآلا# ...ربصن نل ىتسوم اي ا::اولاقو ك كلذ اوُلمف ءاوطعأ ام هيتلا ىف اوطعأ :لاق

 .«) ةطنحلا : ىأ 4 اهموُقو إ: ىلاعت هلوق

 :ىلاعت هلوق امأو ءراصمألا نم ارصم ىنعي :لاق ؛ًارصم اوُطبها اف :ىلاعت هلوق امأو

 )١( نايبلا عماج ٠١١/١ ميظعلا نآرقلا ريسفتء ١/517.

 )١( نايبلا عماج 4/6  2٠١ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ 238ىناعملا حور 0/١؟5.

 نايبلا عماج (؟) 4/5  2١١ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/58.

 544/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 55/1١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١51/7 نايبلا عماج (6)

 .1؟5/5 نايبلا عماج (/) ١٠٠١/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 2178/5 قباسلا ردصملا (8)



 لوقبلا اولكأو ءىولسلاو نَا مهنع عفر هيتلا نم اوجرحخ ال :لاق 4 مثلأس ام مُككل نإ ل
 ظ .(١)رقفلا :لاق 4 ةنّكسملا ف: ىلاعتهلوقو

 < كرخآلا مويلاو هّللاب مآ نم نيئاصلاو ىراصنلاو اوداه َنيذلاو اونمآَنيِذّلا نإ
 نم ةفئاط مه :لاقف «نيئباصلا نع ىدسلا لكس :لاق نايفس انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .()باتكلا لهأ

 نع . 99 طابسأ نع ءورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأو
 دنج نم ناملس ناكو «ىسرافلا ناملس باحصا ىف ةيالا هذه تلزن :لاق ىدسلا

 رمأ امهنم دحاو ىضقي ال ءايخاؤم هل اقيدص كلملا نبا ناكو «مهفارشأ نم ناكو «روباسي

 نم تيب امهل عفر ذإ ,ديصلا ىف امه امنيبو ءاعيمج ديصلا ىلإ نابك ري اناك و « هبحاص نود
 ؟اذه ام :هالأسف « ىكبي وهو «هيف أرقي فحصم هيدي نيب لجرب امه اذإف «هايتأف ««؟0ءابع
 ىتح الزناف هيف ام املعت نأ ناديرت امتنك نإف ءامكفقوم فقي ال ملعي نأ ديري ىذلا :لاقف

 ١. 410/5 نايبلا عماج (؟) ١١5/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 1177١2/؟ نايبلا عماج(١)

 ثيدح ٠:ثيدحلا اذه نع ركاش دومحم ذاتسألا لاق دقو ءرصن نبا وه طابسأو «دانقلا دامح نبا وه :ورمع (؟)

 عماج ( ةديرب ثيدح نم مكاحلل كردتسملا ىف ءاج ام اهحصأ ؛قرط نم تدرو ناملس مالسإ ةصقو «عطقنم
 عمجم ىف ىمئيهلا هلاق حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلاو دمحأ هاور هيلإ راشملا ةديرب ثيدحو .٠6١/؟نايبلا

 . 56 9/١دئاوزلا

 لهأ نم نيلجر نأ ؛ناحوص نب ديز نع رخآ قيرط نم 507 -559/9:, كردتسملا ىف مكاحلا هجرخأو
 ...همالسإ ناك فيك «هثيدح امهثدحي نأ «ناملس امهل ملكيل هايتأ ناحوص نب ديزل نيقيدص اناك ةفوكلا

 . (هاجرخي ملو ناملس مالسإ ركذ ىف لاع حيحص ثيدح اذه ١:ثيدجلا ىلع ابيقعت مكاحلا لاق .ثيدحلا

 ناملس نع «ةلئاو نب رماع ليفطلا ىبأ نع ىور دقو ١:مكاحلا لاقو .هفعض ىلع عمجم هنأب ىبهذلا هبقعتو
 ةدايزلاو نتملا ىف فالخلا نم نيتياورلا ىف امل ادب هجارخإ نم دجأ ملف «ةقايسلا هذه ريغب حيحص هجو نم
 .ليفلطلا بأ ىئادح «بتكملا ديبع نع ءسودقلا دبع نب هللا دبع ىلإ هدنسي ٠ 5017-4 هاور مث « داصخلاو
 نم ةبيرق ىناعملاو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه ):هلوقب هيلع بقعو ؛ «ثيدحلا ركذف ... ىسرافلا ناملس ىتثدح

 . («طقاس سودقلا دبع نبا »:هلوقب ىبهذلا هبقعتو ( لواالا دانسإلا

 دنسملا ىف و١48 6/54 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ىف ناملس نع سابع نبا قيرط نم ةيورم ةصقلاو
 ىف ىمثيهلا لاقو «(35055 ) 5؟555/5-5 ىناربطلل ريبكلا مجعملا ىفو «545 - 411/5 لبنح نبال
 دمحأ دنع ىلوألا ةياورلا دانسإو ديناسأب ريبكلا ىف ىناربطلاو هلك دمحأ هاور»:9/5+7 دئاوزلا عمجم

 درفنا ةيناثلا ةياورلا لاجرو عامسلاب حرص دقو قاحسإ نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر اهلاجر ىناربطلاو
 ىرخأ تاياور رظناو «رازبلا هاورو «ةقث وهو «ىدنكلا ةرق ىبأ نب ورمع ريغ حيحصلا لاجرو اهلاجرو دمحأاهب
 .7141- 76/9 عمجملا ىف ناملس مالسإ ةصق ىف

 درفم انه وهو رابك دوس طوطخ هيف ةسيكألا نم برض :ءابعلا و «ديعب نم هأر :  لوهجماب ءانبلاب .- ءىسشلا هل عفر (4)

 . ةيبعأ هعمجو

١١ 



 نع هيف ىهنو هتعاطب رمأ هللا دنع نم ءاج باتك اذه :امهل لاقف «هيلإ الزنف ءامكملعأ

 ىيف ام امهيلع صقف «لطابلاب سانلا لاومأ ذخأت الو ءقرست الو «ىنزت ال نأ :هيف ؛هتيصعم

 نإ :امهل لاقو ءاملسأف «هاعباتو مهبولق ىف عقوف .ىسيع ىلع هللا لزنأ ىذلا ليجنإلا وهو
 «كلملل ديع ناك ىتح .هنم ناملعتي كلذك هعم الازي ملف .مارح امكيلع امكموق ةحيبذ

 عم لكأيل هعينص ىلإ هاعدف «هنبا ىلإ لسرأو «فارشألاو سانلا عمج مث ءاماعط لعجف

 نم هيلع رثكأ املف «كباحصأو تنأ لف «لوغضم كنع ىنإ :لاقو ءىتفلا ىبأف «سانلا
 كرمأ نم:لاقو ءهاعدف هنبا ىلإ كلملا ثعبف ءمهماعط نم لكأي ال هنأ مهربخأ ءلسرلا

 نم :كلملا لاقف .مكحئابذ لحت سيل رافك مكنإ ,مكحئابذ نم لكأ ال انأ :لاق ؟اذهب

 :لاق ؟ىنبا لوقياذام :لاقو بهارلا ىعدف «كلذب هرمأ بهارلا نأ هربخأف ؟اذهب كرمأ
 هلجأف .انضرأ نم جرخا نكلو «كتلتقل ميظعانيف مدلا نأ الول:كلملا هل لاق ءكنبا قدص

 «لصوملاب ةعيب ىف انأف نيقداص امتنك نإ :امهل لاقف هيلع ىكبن انمقف:ناملس لاقف ءالجأ

 «كلملا نباو ناملس ىقبو بهارلا جرخف .اهيف ىنوتئاف ءاهيف هللا دبعن الجر نيتس عم
 ديري هعاتم عيبي كلملا نبا لعجو .معن :لوقي كلملا نباو ءانب قلطنا :كلملا نبال لوقي لعجف
 بر وهو هبحاص ىلع لزنف ؛مهاتأ ىتح ناملس جرخ «ناملس ىلع أطبأ املف ءزاهجلا
 ةدابعلا ىف دهتجي هعم ناملس ناكف «نابهرلا نم ةبترم لضفأ ةعيبلا كلت لهأ ناكو «ةعيبلا

 فئاخ انأو «قيطت ال ام ةدابعلا ىف فلكتت ْتَدَح مالغ كنإ :خيشلا هل لاقف ههسفن بعتيو

 لضفأوهأ ىنرمأت ىذلا تيأرأ :ناملس لاقفءاهيلع ففخو كسفنب قفراف ءزجعتو رتفت نأ
 ىنع لخف :لاق عنصت ىذلا لب :لاق ؟عنصأ ىذلا مأ

 ولو ءاهب سانلا قحأ انأو «ىل ةعيبلا هذه نأ ملعتأ :لاقف «هاعد ةعيبلا بحاص نإ مث

 لوحتأ نأ ديرأ انأو ءالؤه ةدابع نع فعضأ لجر ىنكلو «تلعفل ةا ءالؤه جرخأ نأ تكش

 مقأف ءانه اه ميقت نأ تقش نإف «ءالؤه نم ةدابع دشأ مه ىرخأ ةعيب ىلإ ةعيبلا هذه نم

 لاق ءهذه :لاق ؟الهأ لضفأ نيتعيبلا ىأ :ناملس هل لاق .قلطناف ىعم قلطنت نأ تكش نإو

 «ناملسب ةعيبلا ملاع ةعيبلا بحاص ىصوأو اهب ناملس ماقأف .هذه ىف نوكأ انأف :ناملس

 :ناملسل لاقف «سدقملا تيبب ىتأي نأ دارأ ملاعلا خيبشلا نإ مث ,مهعم دبعتي اهب ناملس ناكف
 «لضفأ امهيأ :ناملس هل لاقف ىمقأف ميقت نأ تكش نإو «قلطناف ىعم قلطنت نأ تدرأ نإ

 «ىقلم قيرطلا رهظ ىلع دعقمب ارمف ءاقلطناف «ىعم قلطنت لب ءال :لاق ؟ميقأ مأ كعم قلطنأ

 ىتح «هيلإ رظني ملو هملكي ملف .هللا كمحري ىنمحرا «نابهرلا ديس اي :ىدان امهار املف

 «ضرألا لهأ ءاملع دجسملا اذه رضحي هنإف ءملعلا بلطاف جرخا :لاقف سدقملا تيب ايتأ



 دق هنإف ءناملس اي كلام :خيشلا هل ل اقف ءانيزح اموي جرخف .مهنم عمسي ناملس جرخف

 تنأ امأو «هكردأ ىنارأ الو.هيف جرخي ىذلا هنامز اذهو «هنم اعبت لضفأب سيل ىبن ىقب

 هل لاف .هعبتاو هب نمآف هتكردأ نإف «برعلا ضرأ ىف جرخي وهو «هكردت كلعل باشف

 وهو «ةوبنلا متاخب هرهظ ىف موتخم وه ,معن :لاق .ءىشب هتمالع نع ىنربخأف :ناملس
 ديس اي :لاقف امهادانف «دعقملا ناكم غلب ىتح اعجر مث ,ةقدصلا لكأي الو ,ةيدهلا لكأي

 «ضرألا هب برضف «هعفرف هديب هذخأف هرامح هيلإ فطعف هللا كمحري ىنمحرا «نابهرلا

 هيلإ رظني وهو بجعتي ناملس لعجف «27) دتشي احيحص ماقف «هللا نذإب مق :لاقو هل اعدو

 بلطف عزف ناملس نأ مث «ناملس ملعي الو ناملس نع بيغتف بهارلا راسو «دتشي

 خانأف ؟بهارلا امتيأر له :امهلأسف « ٍبْلَك ٠ نم برعلا نم نالجر هيقلف «بهارلا

 لاف «ةنيدملا ىلإ هب قلطناف هلمحف ءاذه (؟)ةّمّرَصلا ىعار معن :لاقو «هتلحار امهدحأ

 ناكف(ةئيهج » نم ةأرما هترتشاف .طق هلثم ىنبصي مل ءىش نزحلا نم ىنباصأف :ناملس

 . منغلا ناحوارتي اهل مالغو وه امهيلع ىعري

 هاتأ ذإ ىعري اموي وه امنيبف هتيَع دمحم جورخ رظتني مهاردلا عمجي ناملس ناكف

 هل لاقف ؟ىبن هنأ معزي لجر ةنيدملا مويلا مدق دق هنأ ترعشأ :لاقف «هبقعي ىذلا هبحاص

 .هلوح رادو ُهْنقَع ىبنلا ىلإ نظنف «ةنيدملا ىلإ ناملس طبهف .كيتآ ىتح منغلا ىف مقأ :ناملس

 هملكو هاتآ ناملس هآر املف همتاخ جرخ ىتح. هبوث لسرأف ديري ام فرع هتيم ىبنلا هآر املف
 لاق «؟اذه امو :هّنِفَع لاقف هب هتأ مث ءازبخ هضعببو ةاش هضعبب «رانيدب ىرتشاف قلطنا مث

 ««(نوملسملا اهلكأيلف اهجرخأف ءاهيف ىل ةجاح ال و :ِهّليَع لاق .ةقدص هذه :ناملس

 :ناملس لاق (؟ اذه ام):لاقف هلع ىبنلا هب ىتأف ءامحلو ازبخ رخآ رانيدب ىرتشاف قلطنا

 ذإ .هثدحي وه امنيبف ءاهنم اعيمج الكأف ءناملس دعقف ( دعقاف » : هِيَ لاق ةيده هذه

 كنأ نودهشيو«نولصيو نوموصي اوناك :ناملس لاقف .مهربخ هربخأف هباحصأر كذ

 ١ اهأ نم مه ءناملس ايو : هتْلَع ىبنلا هل لاق مهيلع هئانث نم ناميلس غرف مل ءايبن ثعبتس

 ةاوقذص كوكردأ ول :ناملس هل لاق ناك دقو «ناملس ىلع كلذ دتشاف ؛«2') (رانلا

 نع متاح ىبأ نبا جرخأو .ةيآلا 4 اوذاه نيذلاو اونمآ نيذّلا نإ ف : هللا لزنأف ؛كوعبتاو

 ٠ لبإلا نم عيطقلا : ةمرصلا ١: )١( 417/6 نايبلا عماج شماه . عرسأو ادع :دتسشا (1)

 دعس 0 ميعن ىبأل ناهبصأ خيراتو *»/١١ ةباصإلا ىف ظفاحلا هنع هلاق ,عطقنم ثيدح اذه ةضز

 ديب عماج شماه.هيف عمجلا رسعتي فالتحا همالسإ ةصق قايس ىفو «هنم افرط ىراخبلا قلعو هال 0/4
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 )١(2, هلثم ىدسلا

 ءاج ىتح ءىسوم ةنسو ةاروتلاب كّسمت نم هنأ دوهيلا نامبإ ناكف ):ىدسلا لاقو

 عبتي ملو اهعدي ملف ىسوم ةنسب ذخأو ةاروتلاب كسمت نم ناك ىسيع ءاج املف «ىسيع

 انمؤم ناك ىسيع عئارشو مهنم ليجنإلاب كسمت نم هنأ ىراصنلا نامبإو ءاكلاه ناك ىسيع .

 ىسيع ةنس نم هيلع ناك ام عديو مهنم هعبتي مل نمف هيي دمحم ءاج ىتح هنم الوبقم

 .(2) اكلاه ناك ليجنإلاو

 سيل ىراصنلاو سوجملاو دوهيلا نيب موق :نوئباصلا :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأو

 .(© ديد مهل

 <8 # ةوقب مكانيتآ ام اود َروّطلا مُكَقوف اًنعفرو

 نع «طابسأ نع دامح نب ورمع انثدح «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 هللا رمأو ءاودجسي نأ اوبأف «ةطح اول اوقو ادجس بابلا اولخدا :مهل لاق امل :لاق ىدسلا

 قسشلاب اورظنو «قش ىلع ادجس اوطقسف «مهيشغ دقو هيلإ اورظنف « «مهيلع عقي نأ لبجلا
 ب 4 ةَلط هنآك مُهقَف لل انقتن ذإو )ف :هلوق كلذف ؛مهنع هفشكق هللا مهمحرف ءرخآلا

 .* داهتجاو دجب : ىنعي © ةوقب آ::ىلاعت هلوقو - ١1١ ةيآ فارعألا ةروس

 8 4 نيئساح ةدرق اونوك مهل ادلُقَف تبّسسلا ىف مكنم اودّتعا نيذلا َمْثملَع دقلو ف

 تناكف ءرحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا ىهو 29 ةليأ لهأ مهف :ىدسلا لاق

 مل - ايش تبسلا ىف اولمعي نأ دوهيلا ىلع هللا مرح دقو  تبسلا موي ناك اذإ ناتيحلا

 دحألا مو ناكاذإف ءءاملا ن نم نهميطارخ نجرخي ىتح ؛جرخ الإ توح رحبلا ىف قبب

 نع مهلأساوإلا هلوق كلذف تبسلا موي نوكي ىتح ءىش نهنمري ملف رحبلا لفّس َنِمِرَ
 مهتبس موي مهناتيح مهيتأت ذإ تبسلا ىف نودعي ذإ رحْبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا

 74/١. روشنملا ردلا 2154 ١50/5 نايبلا عماج (1)

 ١8. 5/9 نايبلا عماج (©) . ىدسلا نع قباسلا هدنسب ىربطلا هاور رثألا اذه (؟)

 5/١ ٠١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 دصقي دقف «باتكلا لهأ نم ةفئاط :مهنأب نيئباصلا نع قباسلا هلوقو ىدسلا نم لوقلا اذه نيب عمجلا نكميو

 .الماك انيد تادقتعملا هذه نم لعجت ىتلاةروصلاب اهتادقتعمب دتعي ال باتكلا لهأ نم ةفئاطلا هذه نأ ىدسلا

 .”ا0؟/١ نارقلا ماكحأل عماجلا 09 نايبلا عماج (©)

 0/١ ١9. ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 نايبلا عماج (5)



 مهضعب ىهتشاف +١7 ةيآ فارعألا ةروس - «مهيتأت ال نوئبسُي ال مويو اعرش
 تبسلا موي ناك اذإف «رحبلا ىلإ ارهن اهل لعجيو «ةريفحلا رفحي لجرلا لعجف ءكمسلا

 جرخي نأ توحلا ديريو «ةريفحلا ىف اهب ىقلي ىتح اهبرضي ناتيحلاب جوملا لبقأف رهنلا حتف
 لعجف ؛هذخأف ءاج دحألا موي ناك اذإف ءاهيف ثكميف ءرهنلاب ءاملا ةلق لجأ نم قيطي الف

 ىتح «هراج عنص ام لثم عنصيف «هربخيف هلأسيف ةحير هراج دجيف ءكممسلا ىوسشي لجرلا

 موي كمسلا نوداطصت امنإ مكحيو :مهؤاملع مهل لاق ءكمسلا لكأ مهيف ىسشف اذإ
 ال :ءاهقفلا لاقف هانذخأ نيح دحألا موي هاندص امنإ :اولاقف .مكل لحي ال وهو «تبسلا
 نيذلا ضعب لاقف .اوهتني نأ اوتعو ءال :اولاقف .لخدف ءاملا هل متحتف موي هوهتدص مكنكلو
 فارعألاةروس 4 ًاديدش ًاباذع مهبذعم وأ مهكلهم هللا اموق نوظعت مل اف: ضعبل اوهن
 ةَرْذعُم ل»:مهضعب لاقف ؛ ؛مكوعيطي ملف مهومتظعو دقو مهنوظعت مل :لوقي ١75 ةيآ

 ال هللاو : نوملسملا لاق اوبأ املف - 15 4 ةيآ فارعالا ةروس - 4 نوقتي مهلعلو مكبر ىلإ
 ىف نودتعملاو اباب نوملسملا حتفف «رادجب ةيرقلا اومسقف «ةدحاو ةيرق ىف مكنكاسن
 ملو «نوملسملا جرخف «مهباب نم نوجرخي نوملسملا لعجف ءدواد مهنعلو ءاباب تيسلا

 بي ةدرق مه اذإف طئاخلا مهيلع نوملسملا روست مهيلع اوأطبأ املف مهنا رافكلا حتفي

 نيدّلا نعل ف :هلوقو ١ يآ فارعألا ةروس - 4 نيتساخ ٌةدرق اونوك مهل اق هنع اوه

 .(7) «دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك
 +. 4نيقتملل هَ ةظعومو اهَقلخ امو اهدي َنيب امل ًالاكت اهانلعجف )»

 امو  ؛مهلمع نم فلس امف # اهيدي نيب امل إ» :ىلاعت هلوق امأ :ىدسلا لاق

 هلوق امأو «كلذ لثم مهب عنصيف اوصعي نأ ممألا نم مهدعب نم ناك نمف اهفلخ

 0 امحم ةمأ مهف 6 :يقتملل ةظعومو ): ىلاعت

 لاق ًاوُرَه انذخّتتأ اولاق ًةرقب اوحّبذت نأ مُكَرْمأي هللا نإ هموقل ىسوم لاق ذإو
 +17 4 نيلهاَجلا نم نوكأ نأ هّللاب ذوعأ

 نبا هل ناكو «ةنبا هل تناكو «لاملا نم ارثكم ليئارسإ ىنب نم لجر ناك : :ىدسلا لاق

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 23071/5 نايبلا عماج ١/١90.

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 1177/7 نايبلا عماج ١/١١5.

 )*( نآرقلا ماكحأل عماجملا « 1807/5 نايبلا عماج ١/7078 ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ( هنم ابيرق ١/١١1

 ةظع 2



 هللاو :لاقو ىتفلا بضغف ءاهايإ هجوزي نأ ىَبَأف «هتنبا هيخأ نبا هيلإ بطخف «جاتحم خأ
 نم راجت مدق دقو ىتفلا هاتأف.هتيد نلكآلو ,هتنبا نحكنألو هلام نذخآلو «ىمع نلتقأل

 بيصأ ىلعل موقلا ءالؤه ةراجت نم ىل ذخف ىعم قلطنا ءمع اي :لاقف «ليئارسإ ىنب طابسأ
 طبسلا كلذ خيشلا غلب املف اليل ىتفلا عم معلا جرخف .ىنوطعأ ىعم كوأر اذإ مهنإف ءاهنم

 وه نيأ ىردي ال ناكو ؛همع بلطي هنأك ءاج حبصأ املف «هلهأ ىلإ عجر مث «ىتفلا هلتق

 متلتق :لاقو مهذخأف «هيلع نيعمتجم طبسلا كلذب وه اذإفءهوحن قلطناف ءهدجي ملف

 مهعفرف !هامعاو ىدانيو ءهسأر ىلع بارتلا ونحيو ىكبي لعجو .هتيد ىلإ اودأف ؛ىمع

 نم انل نيبي ىتح كبر انل عدا ؛هللا لوسر اي : اولاقف «ةيدلاب مهيلع ىضقف ءىسوم ىلإ
 هب ريعن نأ ىحتسن انكلو «ةنيهل انيلع هتيد نإ هللاوف «ةعرجلا بحاص ذخؤيف ؛هبحاص

 متنك ام جرخمم ُهّللاو اهيف متأراداَف ًاسفن مُنَلَتَق ذإوإ»:ىلاعت لوقي نيح كلذف
 اوحبذت نأ مُكَرمْأَي هللا نإ /:ىسوم مهل لاقف 175 ةيآ ةرقبلا ةروس 4 نومتكت
 اوحبذا :لوقتو هلتق نمعو ليتقلا نع كلأسن :اولاق <17 ةيآ ةرقبلا ةروس © ةرقب

 انَل عدا ظ:اولاقف 4 نيِلهاَجلا نم نوكأ نأ هّللاب ذوعأ إ»:ىسوم لاق ؟انب أزهتأ «ةرقب

 ةروس 4 كلذ َنيب ناوَع ركب الو ضراف ال ٌةرقب اهّنإ لوقي ُهَنِإ لاق ىه ام انل نيبي كبر
 ءادحاو ادلو الإ دلت مل ىتلا :ركبلاو ءدلت ال ىتلا ةمرهلا ىه :ضرافلاو - 84 هيا ةرقبل

 انل نيني كبر انل عدا اولاق .اهدلو دلو دق ىتلا ىهو «كلذ نيب ىذلا فصنلا :ناوعل

 لاق ٠ ١ ةيآ ةرقبلاةروس - نودي لا ءا إنو اع اشتر نإ هان

 نم ىأ 4 اهيف َةّيش ال ٌةَمَّلَسَُم ثرَخلا ىقست الو ضرألا ريت لولذ ال ٌةْرقب اهّنإ لوقي هْنإ

 اهوباطف « 1/١ ةيآ ةرقبلا ةروس 4 قحلاب تعج نآلا اولاق٠ «ةرمح الو داوس الو ضايب
 هعمو هب رم الجر نأو «هيبأب سانلا ربأ نم ليئارسإ ىنب نم لجر ناك و ءاهيلع اوردقي ملف

 نيعبسب ؤلؤللا ىنم ىرتشت :لجرلا لاقف «حاتفملا هسأر تحت امئان هوبأ ناكو ؛هعيبي ؤلؤل
 ظقيأ :رخآلا هل لاقف .افلأ نينامثب هذخآف ىبأ ظقيتسي ىتح ؛تنأ امك :عتفلا هل لاق ؟افلأ .

 نأ ىلع رخآلا دازو ءافلأ نيثالث غلب ىتح هل طحي رجاتلا لعجف ءافلأ نيتسب كل وهو كابأ

 كنم هيرتشأ ال هللاو ال :لاق هيلع رثكأ املف ءيفلأ ةئام غلب ىتح هوبأ ظقيتسي ىتح رظنني

 «ةرقبلا كلت هل لعجي نأ ولؤللا كلذ نم هللا هضوعف ءهابأ ظقوي نأ ىبأو ءادبأ ءيش

 ةرقب ءاهايإ مهعيبي نأ هولأسف ءهدنع ةرقبلا اورصبأف «ةرقبلا نوبلطي ليئارس !ونب ترمف

 ىتح ككرتنال :اولاقف «ىبأف ارشع اوغلب ىتح هودازف «ىبأف نيتنث هوطعأف «ىبأف ةرقبب

١ 



 ىبأف اذه دنع ةرقبلا اندجو دق انإ هللا ىبن اي اولاقف ءىسوم ىلإ هب اوقلطناف .كنم اهذخأن
 قحأ انأ «هللا لوسر اي :لاقف كترقب مهظعأ :ىسوم هل لاقف .انمث هانيطعأ دقو ءاهانيطعي نأ

 اوفعضأف «ىبأف ءابهذ اهنزو هوطعأف ,مكبحاص اوضرأ :موقلل لاقو .تقدص :لاقف .ىلامب

 ذخأو ءاهايإ مهعابف تارم رشع اهنزو هوطعأ ىتح «ىبأف «نيترم اهنزو هوطعأف ىهلثم هل

 «نيفتكلا نيب ىتلا ةعضبلاب هربرضف ءاهضعبب هوبرضا لاقو.اهوحبذا :ىسوم لاقف اهنمث

 00 ىقن :ىأ# اهنول عقاف )ل :هلوق اأو .هولتقف مالغلا اوذخأو

 4 سيرفالا رست

 ليلا دع درع سنو دك دقو ركل مؤ ةرعطتال

 /٠ ه :(ةولَقَع ام دعب نم

 .(")اهوفرح ةاروتلا ىه :© هنوفرحي مث ! :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١ 4شقق او

 هه يرد برك باسل يعطل فام قل كسقا ولق> ١

 نم سان ءالؤهو «باذعلا نم :ىأ# مُكيلع ُهّللا حتف 1 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 مهضعب لاقف هب اوبْذَع ام برعلا نم نينمؤملا نوثدحي اوناكف ءاوقفان مث : اونمأ دوهيلا

 مركأو مكنم هللا ىلإ بحأ نحن اولوقيل تاذعلا نم مكيلع هللا حتف امب مهنوثدحتأ :ضعبل

 . (9 مكنم هللا ىلع

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 14830 0174/5 نايبلا عماج: 1/1١ ١١.

 ريثك نبا لاقو :٠ ةذوخأم اهنأ رهاظلاو ءام فالتخا اهيف مهريغو ىدسلاو ةيلاعلا ىبأو ةديبع نع تاقايسلا هذهو

 قحلا قفاوام الإ اهيلع دمتعي ال اذهلف ءبذكت الو قدصت ال نكلو ءاهلقن زوجي امم ىهو «ليئارسإ ىنب بتك نم
 عندنا  ش ش ش . ملعأ هللاو

 111/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 5٠5 :701/؟ نايبلا عماج (؟)
 81/1١. روشنملا ردلا 1١7/١ ريدقلا حتف 2887/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا :؟ 45/5 نايبلا عماج (؟)

 روثنملا ردلا 21١5/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ؛١/755 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,5517 555/5 نايبلا عماج (4)

 ركل ريدقلا حتف 1

 ١؟١



 هب اوتيل هللا ددع نم اذه نولوقي مث مهيديأب باتكلا نوبشكي نيدّلل لوف )»
 .٠/9 اليلق ام

 مهنوثدحيو «برعلل هنوعيبي مهدنع نم ًاباتك اوبتك دوهيلا نم سان ناك :ىدسلا لاق

 )2١. اليلق انمث هب اوذخأيل ,هللا دنع نم هنأ

 نلف ًادهع هللا دنع مُنَدَحَنأ لق ةدودعُم ًامايأ الإ رانا انسّمَت نأ اولاقو »

 م4٠ هَدهع ُهَّللا فلخُي

 اذإ ىتح «ةليل نيعبرأ اهيف ثكمنف رانلا انلخدي هللا نإ :دوهيلا تلاق :ىدسلا لاق

 «ليئارسإ ىنب دلو نم نوتخم لك اوجرخأ :دانم ىدان ءانتقنتساو اناياطخ رانلا تلكأ
 ام دوهيلا تلاق امو ,هوجرخأ الإ ادحأ رانلا ىف انم نوعدي الف :اولاق .نتتخن نأ انرمأ كلذلف

 5 4 ةيآ نارمع لآ ةروس - « نورت اوئاك ام مهن ىف وهو ف:مين هلل لق تلات

 راثلا باحصأ كئلوأف هتئيطخ اهب طاح و عبس سك نم ىلب)

 8١ 4 نودلاخ اًهيِف مه

 هلوق امأو ءرانلا هللا دعو ىتلا بونذلا ىهف ةئيسلا امأ :ىدسلا لاق

 4نودلاخ اهيف مهو ا:هلوقو ءبتي ملو تام :ىأ 4 هتتيطخ هب تطاحأو إف: ىلاعت

 .(9 ادبأ اهنم نوجر خيال : ىأ

 مث مُكرايد نم مكسفنأ نوجرخُن الو مكءامد نوكفستال مُكقانم اًنذخأ ذو د

 84 # نودهشت معنأو متررقأ

 امّيأو ءاضعب مهضعب لتقي ال نأ ةاروتل ىف ليئارسإ ىنب ىلع ذأ هللا نإ :ىدسلا لاق
 ةظيرق تناكف .هوقتعأف 7 نش مق اه ورحت ليئرسإ ىب نم هوكدجرو ةعارأ دب

 80/١ روثنملا ردلا 2١17/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 05 نايبلا عماج (1)

 . 7581/5285 2521/5 نايبلا عماجن (©) .717/5 310/4 316/5 نايبلا عماج (؟)

 508/1١. ىناعملا حور 2307/5 نايبلا عماج (5)

 نايبلا عماج شماه . فوع نب ورمع ىنب نم لجر ريمسو ؛جرزخلاو سوألا نيب ةيلهاجلا ىف تناك :ريمس برح (0)
 ا

 ١؟ ؟



 ,مهنوبلغيف اهءافلحو ةظيرق لتاقت ريضنلا تناكو «اهئافلح عمريضنلاو ءاهئافلح عم ةظيرق
 -ِ ا

 ىتح هل اوعمج ءامهيلك نيقيرفلا نم لجرلا رس | اذإف ءاهنم مهنوجرخيو «مهتويب نوبرخيف

 نأ انرمأ انإ :اولاق ؟مهنودفتو مهنولتاقت فيك :نولوقيو «كلذب برعلا مهريعتف «هودفي

 كلذف ءانؤافلح لذّسُت نأ ىحتسن انإ : اولاق ؟نولتاقت ملف : اولاق ؛مهلاتق انيلع مرحو مهيدفن

 1 نم مكدم ًاقيرف نوجرختو مُكَسفنأ َنولْعقَت ءالؤه متنأ مل )>:الئاق ىلاعت هللا مهريع نيح

 .«"1 2. ةيآ ةرقبلا ةروس - 4 ناودعلاو مثإلاب مهيلع نورهاظت مهرايد

 «سدقلا ظامأو ءمالسلا هيلع ليربج وهف #4 حور ::ىلاعت هلوق امأ :ىدسلا لاق
 .25) ةكربلاف

 88 4 فّلُع انبولق اوُلاقو »

 .(20ءاطغلا وهو «فالغ اهيلع نولوقي :ىدسلا لاق

 ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو مهعَم امل قدّصُم هللا دنع نم باتك مهءاج الو

 84 :4 هب اورَفَك اوفرع ام مهءاج ملف اورفك نيذلا

 هنْلَع ادمحم نودجي دوهيلا ناكو «مهنوذؤيف دوهيلاب رمت برعلا تناك :ىدسلا لاق

 .(©9 هب اورفك هلع مهءاج املف ءبرعلا هعم نولتاقيف هثعبي نأ هللا نولأسيو «ةاروتلا ىف

 ىلع هلضُف نم هللا َلرَني نأ ًايغَب هللا لزنأ امب اورفكي نأ مهّسفنأ هب اورتشا امّسدي

 4٠ 4 نيهم باذع نيرفاكللو بضغ ىلع بضغب اوءابف هدابع نم ءاشي نّم

 :هلوقو .مهسفنأ اوعاب :ىأ # مهسفنأ هب اورتشا !8:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ىنب نم لسرلا تناك امنإ اولاقو .(*) [هودسحو ُهْتِلَع دمحم ىلع اوغب ]:ىأ «4ايغب

 نم ىلع هلضف نم هللا لزني نأ ايغب .هودسحف ؟ليعامسإ ىنب نم اذه لاب امف «ليئارسإ

 نيح وهف .:لوالا بضغلا امأ #بضغ ىلع بضغب اوءابف و :هلوقو ىدابع نم ءاشي

 .5017 9.5 /؟نايبلا عماج(1)

 )١( روشنملا ردلا ”؟0/ نايبلا عماج 2857/1١

 3586 9517/5 نايبلا عماج (؟)

 771/١ ىناعملا حور 2175/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 75/5 نايبلا عماج (4)

 .؟١78/1 ىناعملا حور« 451/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف نيتفوقعملا نيب ام درو (5)

 ديا



 مهيلع هبضغف :ىناثلا بضغلاامأو ,لجعلا مهذاختا ىف مهيلع هللا بضغ
 .2') هنِيَع دمحمب مهرفكل

 وهو ةءارو امب نورفكيو انيلع لزنأ امب نمؤن اولاق هللا لزنأ امب اونمآ مهل ليق اذإو ظ

 41 4 مهعَم امل ًاقدّصُم قّحلا

 قحلا وهوإ:ىلاعت لوقي نآرقلا وهف :4 هءارو امب آ:ىلاعت هلوق امأ :ىدسلا لاق

 اهضعب قدصي هللا بتك نأل 4مهعم امل اقدصم ظ:هؤانث لج لاق امنإو 4 مهعم امل اقدصم

 ىف كلذ نم ىذلا لثم هب ءاج امبو هلم دمحم عابتاب رمألا نم نآرقلاو ليجنإلا ىفف ذ اضعب

 ىسوم ىلع هلزنأ ىذلا هباتك ءارو امع مهربخأ اذإ دوهيلل ىلاعت لاق كلذلف ءىسوم ةاروت

 قفاوم هل هنأ :ىنعي ,مهعم ىذلا باتكلل قدصم قحلا هنأ هئايبنأ ىلإ اهلزنأ ىتلا بتكلا نم

 .(20) نوبذكم هب دوهيلا اميف

 ءارو ىتأ نآرقلا © هءارو امب !>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 ,(9 بتكلا

 9١ 4 نينمؤم مثنك نإ لبق نم هللا ءايبنأ َنوَُمَقت ملق لقت

 ءرصن نب طابسأ نعءدامح نبورمع نع «نوراه نب ىسوم انئدح :لاق ىربطلا جرخأ
 هللا ءايبنأ نولتقت ملف ]5 :_ دوهيلا ىنعي  مهريعي وهو - ىلاعت هللا لاق :لاق ىدسلا نع

 .(4)# نينمؤم متنك نإ لبق نم
1 0 0 5 1 52 7 

 | 9 © مهرفكب لجعلا مهبولق ىف اوبرشأو 9»
 هحبذف هيلع نيفكاع مهدجو ىذلا لجعلا ذخأ هموق ىلإ ىسوم عجر امل :ىدسلا لاق

 ىسوم لاق مث «هنم ءىش هيف عقو الإ ذئموي رحب قبي ملف «ميلا ىف ف هارذ مث «دربملاب هقرح مث

 :ىلاعت هلوق كلذو ,بهذلا هبراش ىلع جرخ هبحي ناك نمف ءاوبرشف اوبرشا :مهل

 .2"© 4 مهرفكب لجعلا مهبولق ىف اوبرشأو )>

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2770/5 نايبلا عماج ١/ »1117روثنملا ردلا ١/47.

 )١( نايبلا عماج 0

 ١١. 5/1 ريدقلا حتف (؟)

 .١؟١/5 ميظعلا نارقلا ريسفت "5 .١/؟نايبلا عماج(؛)

 574/١ ىناعملا حور 2057/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 474/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ,*ه 8/5 نايبلا عماج (5)
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 و٠1 4 هّللا نذإب كبلَق ىلع ُهلَرَت ُهنإَف ليربجل اودع ناك نَم لُق

 ىلع هرمم ناكو ءاهيتأي ناكف ؛ةنيدملا ىلعأب ضرأ باطخلا نب رمعل ناك :ىدسلا لاق

 ةرم تاذ مهيلع لخد هنأو مهنم عمس مهيلع لخد املك ناكو «دوهيلا س ردم قيرط

 ءاننوذؤيف انب نوري مهنإ «كنم انيلإ بحأ دحأ هني دمحم باحصأ ىف ام رمع اي : :اولاقف

 ىذلا نمحرلا : اولاق ؟مظعأ مكيف نيمي ىأ:رمع لاقف «كيف عمطنل انإو ءانيذؤت الف انب رمثو

 لزنأ ىذلا نمحرلاب مكدشنأف : رمع مهل لاقف « ءانيس روطب ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ
 ءاوملكت :لاقف ,2')اوتكسأف ؟مكدنع هتيم ادمحم نودجتأ ءانيس روطب ىسوم ىلع ةاروتلا
 ماقف ءضعب ىلإ مهضعب رظنف «ىنيد نم ءىست ىف كاش انأو مكتلأس ام هللاوف ؟مكنأش ام

 ءاندنع ابوتكم هدجم انإ ,معن :اولاقف «هنربخأل وأ هنربختل «لجرلا اوربخأ :لاقفءمهنم لجر
 بحاص وهو ءانودع ليربجو ؛ليربج وه ىحولاب هيتأي ىذلا ةكئالملا نم هبحاص ن كلو

 بحاص ليئاكيم نإف هب انمآل ًاذإ ليئاكيم هيلو ناك هنأ ولو ءفسحخ وأ لاتق وأ ءباذع ل اك
 ىسوم ىلع ةأ روتلا لزنأ ىذلا نمحرلاب مك دشنأف :رمع مهل لاقف . ثيغ لك و .ةمحر ل اك

 لاق .هراسي نع ليئاكيمو هنيمب نع ليربج :اولاق؟هللا نم ليربج ناكم نيأ «ءانيس روطب
 ىذلاو ؛هراسي نع وه ىذلل ودع هنيمب نع وه ىذلل ودع وه ىذلا نأ مكدهشأف :رمع

 مث .هلل ودع هنإف امهودع ناك نم هنأو «هنيمي نع ىذلل ودع هراسي نع وه ىذلل ودعوه

 هيلع أرقف هَ ىبنلا هاعدف ءىحول !اب قبس دق ليربج دجوف هلي ىبنلا ربخيل رمع عجر

 .(7) كربخأ نأ الإ ديرأ امو ءكتئج دقل قحلاب كثعب ىذلاو :رمع لاقف
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 وتوأ نيذلا مقره امل قادم هلا دنع نم لوسر مهءاج لو

 ةاروتلا تقفتاف اهب هومصاخف «ةاروتلاب هوضراع هلل دمحم مهءاج ال ىدسلا لاق
 هلوق كلذف .تورامو توراه رحسو (7)0فصأآ باتكب اوذخأو ,ةاروتلا اوكرتف نآرقلاو

 .(9 4# نوملعي ال مهنأك ل: ىلاعت

 .5/814/5؟ نايبلا عماج شماه .هتباتنا ةركف ىف قرطأو همالك عطقناو ءتمص :لجرلا تكسأ :اوتكسأف )١(
 )١( روثنملا ردلا 886 25384 /؟ نايبلا عماج ١/2901 ١ ريدقلا حتف « ةياورلا ىفراصتخا عم ١/١11.

 هيسرك تحت هنفديو ناميلس رمأب ءىش لك بتكي ناكو :مظعألا مسالا ملعي ناكو «ناميلس بتاك ناك :فصآ ()
 ريسفت 25٠ 4/7 نايبلا عماج شماه .ارفكو ارحس نيرطس لك نيب اوبتكف نيطايشلا هتجرخأ ناميلس تام املف
 .؟١/1417 ميظعلا نارقلا

 حتف 40 روثنملا ردلا 2١47/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 471/1١ نآرقلا ماكحأل عماجلا «5 ٠ 4/5 نايبلا عماج (4)
 .50/5/1 ىناعملا حور ء١/151 ريدقلا
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 نيطايشلا نكلَو ناميَلَس َرَفَكامو َناميَلَس كلم ىلع نيطايشلا ولتت ام اوعبتاو )ف

 ناملعي امو تورامو توراه لاي نيكلملا ىلع لزنأ امو رحسلا سانلا نوملعي اورفك

 فاس سس

 يب نص ربا ل

 دقو مهي الو مرعي م تومي هللا نذل دحأ نم دب نيراضب مه امو هجوزو

 ١ ٠١ 4 مُهسْفنأ هب اورش ام سيو قالخ نم ةرخآلا ىف هل ام ةارتشا نم اول

 دعاقم اهنم دعقتف ءامسلا ىلإ دعصت ناميلس ٍدَهَع ىلع نيطايسشلا تناك : ىدسلا لاق

 ,رمأوأ ثيغ وأ أ توم نم ضرأألا ىف نوكي اميف ةكئالملا مالك نم نوعمتسيف «عمسلل
 مهنمأ اذإ ىتح ؟اولاق امك هنودجيف ءنماثلا ةنهكلا ثدحتف «مهنوربخيف ةنهكلا نوتأيف
 سانلا بتكف «ةملك نيعبس ةملك لك عم اودازف .هريغ هيف اولخدأف مهل اوبذك ةنهكلا

 ناميلس ثعبف «بيغلا نوملعي نجلا نأ ليئارسإ ىنب ىف انشفو «بتكلا ىف ثيدحلا كلذ
 دحأ نكي ملو «هيسرك تحت اهنفد مث ءقودنص ىف اهلعجف «بتكلا كلت عمجف «سانلا ىف

 ادحأ عمسأ ال :ناميلس لاقو «قرتحا الإ ىسركلا نم وندي نأ عيطتسي نيطايشلا نم 3

 نيذلا ءاملعلا تبهذو ناميلس تام املف .هقنع تبرض الإ بيغلا ملعت نيطايشلا نأركذي

 ىنب نم ارفن ىتأ مث «ناسنإ ةروص ىف ناطيشلا لثمت ,فلخ كلذ دعب فلخو ءهرمأ نوفرعي

 تحت اورفحاف :لاق .معن اولاق )١( ؟ادبأ هنولكأت ال زنك ىلع مكلدأ له :لاقف «ليئارسإ

 اه ىننكلو ال :لاق ندا :هل اولاقف (") ةيحان ماقو «ناكملا مهارأف ,مهعم بهذو«ىسركلا

 لاق اهوجرخأ املف «بتكلا كلت اودجوف اورفحف «ىنولتقاف ؛هودجت مل نإف ؛مكدي ىف انه
 اشفو «راط مث .رحسلا اذهب ريطلاو نيطايشلاو سنإلا طبضي ناك امنإ ناميلس نإ :ناطيشلا

 دمحم مهءاج املف ؛ «بتكلا كلت ليئارس ! وني تذختاو ءارحاس ناك ناميلس نأ سانلا ىف

 امأو ."0ةيآلا# ..ناميلس رَفَك امو :ىلاعت هللا لوقي نيح كلذف ءاهب هومصاخ هني

 توراه لبايي نيكلملا ىلع لزنأ امو )ل: : ىلاعت هلوق امأو .عبصت :ىأ# ولست ل: ىلاعت هلوق
 ىلع لزنأ امب هومصاخ :ىلاعت لوقي .اضيأ هب هومصاخ رخآ رحس اذهف ؛# تورامو

 لاقو.ارحس ناك هب لمعو عنصف سنإلا هتملع اذإ ةكئالملا مالك ناك نإو «نيكلملا

 لاقو :مهماكحأ ىف ضرألا لهأ ىلع انعط امهنأ تورامو توراه رمأ نم ناكو :ىدسلا

 :تورامو توراه لاق .ىننوصعي اهيف تاوهشلا نم ارشع مدآ نبا تيطعأ ىنإ :امهل هللا

 امكتيطعأ دقف ءالزنا :امهل لاقف .لدعلاب انمكحلا انلزن مث «تاوهشلا كلت انتيطعأ ول انبر

 )١( مهنع اديعب ىأ:ةيحان ماقو (؟) .هنودقنت ال ىأ : ادبأ هنولكأت ال .

 هلوق ىتح (؟) ١ "هلك ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو ( ةيآلا .
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 ىتح «نامكحي اناكف ( دنوابند 2لبابب الزنف .سانلا نيب امكحاف «رشعلا تاوهشلا كلت

 اهجوز مصاخت ةأرما امهتتأ ىتح «كلذ ىلع الازي ملف ءاطبه احبصأ اذإف ءاجرع ايسمأ اذإ

 اهمساو « تمخزيي » ةيطبنلابو « ةَرَهّزلا ١ ةيبرعلاب اهمساو  اهنسح امهبجعأف
 نأ تدرأ دق :رخآلا لاق .ىنبجغتل اهنإ :هبحاصل امهدحأ لاقف (  ذيهانأ )ةيسرافلاب

 نكلو «معن لاق ؟اهسفنل اهركذأ نأ كل له: :رخآلا لاقف ءكنم تييحتساف كل ركذأ

 ءاهجوز مصاخت تءاج املف «هللا ةمحر وجرن انإ :رخآلا لاق ؟هللا باذعب انل فيك

 مث ءاهجوز ىلع اهل ايضقف .ىجوز ىلع ىل ايضقت ىتح ال :تلاقف ءاهسفن اهيلإ اركذ

 .لعفأ ىتلاب انأ ام :تلاق اهعقاوي ىذلا دارأ املف «كلذل اهايتأف ءاهيف اهنايتأي ةبرخ امهتدعاو
 ءاهاربخأف ؟اهنم نالزنت مالك ىأبو ءءامسلا ىلإ نادعصت مالك ىأب ىناربخت ىتح

 املف ابكوك هللا اهلعجو )١( اهناكم تيقبف «هب لزنت ام هللا اهاسنأف ءتدعصف تملكتف

 «ةرخآلاو ايندلا باذع نيب ارّيْخَف «كّلَهلا افرعف ءاعيطتسي ملف ادعصي نأ ادارأ ليللا ناك
 وهو ءامهمالك سانلا ناملكي العجف لبابب اقلعف :ةرخآالا باذع ىلع ايندلا باذع اراتخاف

 امنإ :هل الاقو هاظعورحسلاديري ناسنإ  تورامو توراه ىنعي  امهاتأ اذإف ءرحسلا

 رون هنم جرخ هيلع لاب اذإف .هيلع لبق دامرلا اذه تئا :هل الاق ىبأ نإف رفكت الف ةنتف نحن

 .هعماسم ىف لخدي ىتح «ناخدلا ةئيهك دوسأ ءىش لبقأو ءامسلا لخدي ىتح ؛عطسي

 هلوق امأو .رحسلا هاملع كلذب امهربخأ اذإف هللا بضغ كلذف «ههنم ءىش لكو

 لوقي دوهيلا ىنعي * قالخ نبم ةرخآلا ىف هل ام هارتشا نمل اوملع دقلوإ» :ىلاعت

 * .(2) بيصن نم هل ام هراتخا وأ هملعت نم نأ دوهيلا تملع دقل:ىلاعت

 )١( مالسلا هيلع سيردإ نمز ىف ناك كلذ نأ نآرقلا ماكحأل عماجلا بحاص ركذ ١/441.

 عماجلا ىفو ء 41 6 481: 488 1447 2471 441١١ 6437 ؛5 ١5/6 نايبلا عماج ىف اقرفم ءاج رثألا اذه )١(

 293/١ روشنملا ردلا ىفو ء 147141 2378/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو«4 40 441/١ نآرقلا ماكحأل

 ٠ 0 ريدقلا حتف ىفو 20

 هللا ءانمأ مه نيذلا ةكئالملا ىف لوصألا هعفدت لوق هنإف «ءىش هنم حصي الو فيعض هلك اذه» :ىبطرقلا لاق

 ال ١ 24 نومركم دابع لب ا ب نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال :هلسر ىلإ هؤارفسو «هيحو ىلع
 447/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا « 4 نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي ل , (نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي

 ريثك نبا ريسفت : رظنا .ةكئالملا وح ىف ةحضاو تايليئارسإ نم رثألا اذه ىف ام ىلع نيرسفملا ضعب صن دقو

 ةانلق ام رظناو 2577 ةبهش ىبأل تاعوضوملاو تايليئارسإلاو ء 91/١ بطق ديسلل نآرقلا لالظ ىفو 9

 65٠١ 95١. ةكئالملا وح ىف تايليئارسإلا نع ةساردلا مسق ىف
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 ٠١ هللا دنع نم ٌةَبوُِمَل اوناو اونمآ مهنأ ولو )»

 ١ باوثلاف ةبوثملا امأ :# ةبوثم 1: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ٠١ 4 4 اوعمساو انرظنا اولوقوانعار اولوقت ال اونمآ نيذلا اهيأي ل
 نب ةعافر ىعدي ناك ع اقنيق ونب مهل لاقي  دوهيلا ةليبق نم لجر ناك :ىدسلا لاق

 عمساو «كعمس ىنعرأ :لاقف هملكف هيقل اذإف هنت ىبنلا ىتأي ناك «2") بئاسلا نب ديز

 مهتم نان ناكف ءاذهب مخفت تناك ءايبألا نأ نوبسحي نوملسملا ناكف ؛عمسم ريغ

 رق عمساو ايضغو اسس تولوقيو هعتاوم نع مالا ةوفّرحي واه نيذلا

 هلوقو.امعار اوُلوقت ال ل: :مهل لاقف نينمؤملل مدقت مث 45 ةيآلا ءاسنلا ةروس -# عمسُم

 .©9 مكل لاقي ام اوعمسا :ىأ# اوعمساو إل :ىلاعت

 ٠١ 4 اهلثم وأ اهنم ريخب تأت اهسدن وأ ةيآ نم خسدنام )»
 :ىأ «اهسننإل :هلوقو ءاهضبقف اهخسن امأ : ْخَسْنَت ام اف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 وأ ف :هلوقو .اهانخسن ىتلا نم ريخب :ىأ 4 اهنم ريخب تأن إف :هلوقو ءاهخسنن ال اهكرتن
 .(4 اهانكرت ىتلا لثم وأ © اهلفم

 رفا لدبي نوف نم ىسوم لكس محم مُكلوسر الأس نأ نود ما

 ٠84 ٠ ليبسلا ءاوس لّض دقف ناميإلاب

 لا لوسر برعلا تلأسف ةرهج هلل مهيب نأ لبق نم ىسوم ل ائس امك :ىدسلا لاق

 (©) هوريف ةرهج هللاب.مهيتأي نأ هني

 20 ادليبسلا لدع :ىأم ليسلا ءاوسإلا لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نب | جرخأو

 1 نايبلا عماج (1)

 . 4517/5 توباتلا نبا وهامنإ ءأطخخ اذه :ىربطلا لاق (؟)

 فيصلا نب كلام :امه نيلجر رثألا اذه ف ميظعلا :نآرقلا ريسفت بخاص ركذ 459 «4/؟ نايبلا عماج ()

 ريدقلا حتف بحاصو 211/١ روثنملا ردلا بحاص هيلع هقفاو دقف حصأ قايسلا اذه لعلو «43/1١ديز نب ةعافرو

1 

 - 4114511١-03650 ميظعلا نآرقلا ريسفت 248١ 4075 247+ /؟ نايبلا عماج (4)

 1١17/1١ روشنملا ردلا 2157/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2490/7 نايبلا عماج (ه)

 152/١ ريدقلا حتف 0 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 ل



 ١١9 4 هرمأب هللا ىتأي ىّتح اوحفصاو اوفعاف ّقَحلا مُهَل يبت ام دعب نم

 اوفعاف !:ىلاعت هلوقو « لوسرلا وه هنأ مهل نيبتو ُهّتِقَع ذمحموه قحلا :ىدسلا لاق
 مويلاب الو هّللاب نونمؤي ال نيذلا اوُلتاق إ» :هخسن . خوسنم اذه :لاق«اوحفصاو
 .©)5 يآ ةبوتلا ةروس - #4 رخآلا

 ١١١ 4«نيقداص مشُك نإ مكتاهرب اوتاه لق إظ

 .2) مكتجح اوتاه : ىأ 4 مُكتاهرب اوتاه إ>: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١١7 4 هّبر دنع ُهَرجأ ُهَلَق نسحم وهو هلل هَهجَو َمّلسأ نم ىلَب ال
 .©9 هلل ههجو ملسأ نم وه ةنجلا لخدي نم نأ مهربخأ :ىدسلا لاق

 ١٠١ 4 مولرت لي نوملعال يذلا لا كلا )

 (49 ءىش ىلع هّقيَع دمحم سيل : اولاق ءبرعلا مهَف : ىدسلا لاق
 يعمق عش

ىف ىعّسو هما اهيف َرَكْذُي نأ هللا دجاسُم عَمم نمم ملأ نمو إل
 ام كنلوأ اهبارّتخ 

 ١١ 4 4 نيفئاخ الإ اهولخدُي نأ مهل ناَك

 «هبرخ ىتح سدقملا تيب بارخ ىلع ( رصنتخب » اورهاظ اوناك مورلا :ىدسلا لاق
 اولتق ليئارسإ ىنب نأ لجأ نم هبارخ ىلع مورلا هناعأ اهنإو ءفيجلا هيف حرطت نأ هب رمأو

 ىف سيلف © نيفئاخ الإ اهولخدي نأ مهَل ناك ام الل :ئلاعت هلوق امأو ءايركز نب ىبحي
 وهف ةيزجلا ءادأب فيخأ دق وأ ؛هقنع برضت نأ فئاخ وهو مويلا اهلخدي ىمور ضرألا
 .(0اهيدؤي

 ١١ 4 4 ميظع باذَع ةرخآلا ىف مهلو ىزخ ايندلا ىف مهل ف

 ؛مهلتت ةينيطنطسقلا تحئتفو ؛ىدهملا ماق اذإ هنإف : ايندلا ىف مهيزخ امأ :ىدسلا لاق
 ىضقي الو مهنع ففخي ال ىذل منهج باذع هنإف مرقم بانل مأو هعزتلا كلت

 )١( نايبلا عماج 5.14 0٠05/5. )١( نايبلا عماج 9/7 ٠  5ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/4 18.

 نايبلا عماج (؟) ١/ 01١.

 ١6. 1/1 ميظعلا نآرقلا ريسفت «7//5119 نايبلا عماج (5)

 . 078/9 نايبلا عماج (2) . 475/1١ نآرقلا ماكحأل عماجلا .ه 5/19 نايبلا عماج (5)
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 ١١ه كيهّللا هجَو مَقَف اوّلوت امنيأف برغملاو قرشُا هّللو

 رجاه امل هلع لوسرلا نأ كلذو «0'2ةلبقلا نآرقلا نم خسن ام لوأ ناك :ىدسلا لاق

 تحرفف «سدقملا تيب لبقتسي نأ لجو زع هللا هرمأ ؛دوهيلا نم اهرثكأ ناكو «ةنيدملا ىلإ

 ةلبق بحي هَ لوسرلا ناكو ءارهش رشع ةعضب ُهَللَع هللا لوسر اهلبقتساو 2 دوهيلأ

 ىرن دق آ>:ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ءءامسلا ىلإ رظنيو وعدي ناكف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ
 : اولاقو دوهيلا كلذ نم باتراف ١ 44 ةيآةرقبلا ةروس 4 ءامسلا ىف كهجو بقت.

 هللا لزنأف - ١45 ةيآ ةرقبلا ةروس © اهيلع اوناك ىتلا مهتلبق نع مهالو امزه

 ةروس #  هللا هجو مخ اوُلوت امنيأ إذ :لاقو * برغملاو قرشملا هلل لق آظ:ىلاعت

 01١(, © ةرقبلا

 ١١ 4 نوتناق ُهَل لك ضرألاو تاومّسلا ىف ام هَل إل

 .(2)ةمايقلا موي نوعيطم هل لك :ىأ 4 نوتناق هل لك]»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١117 4 ضرألاو تاومسلا عيدب

 .هب لثمتتف ءىش اهلثم قّلخي ملو اهقلخف اهعدتبا :ىدسلا لاق

 لم مهلبَق نم نيذلا لاق َكلَذَك ٌةيآ اسيتأت وأ هللا انمّلَكي الول نومّلعَي ال نيذلا لاقو

 ١١84 مهلوق

 نم نيذلا لاق كلذك )»:ىلاعت هلوق امأو «برعلاف:نوملعي ال نيذلا امأ :ىدسلا لاق

 .(© مهريغو ىراصنلاو دوهيلا تلاق ام لثم برعلا لاق © مهلوق لثم مهلبق

 ١ 71 4 هتوالت قح هتولتي باتكلا مهانيتآ نيذلا »

 .0©©2 هعضاوم نع هنوفرحي ال نيذلا مه :ىدسلا لاق

 ىتيرُذ نمو لاق ًامامإ سائل كلعاج ىَنِإ لاق َنُهَمَنأَف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبأ ذِإو

 . ١ هم «ميظعلا نآرقلا ريسفت .ه١ نايبلا عماج ١(

 508/1١. روشنملا ردلا 588/١, ميظعلا نآرقلا ريسفت «5؟10//؟ نايبلا عماج )١(

 150/1١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/*0”2 نآرقلا ماكحأل عماجلا 078/٠ نايبلا عماج (5)

 ١١١/١. روشنملا ردلا 2151/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت«ه 4١/7 نايبلا عماج (4)

 151/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2417/9/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛ه04 «56؟/9 نايبلا عماج (ه)
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 ١7 4 4 نيملاظلا ىدهع لائيال لاق

 تنأ كلن انم لّبقت انّبر )ف: ىه هبر ميهاربإ نهب ىلتبا ىتلا تاملكلا :ىدسلا لاق

 انرأو كل ةملسم َةمأ اعيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انر .ميلعلا عيمسلا

 0 /1١7482151- ةيآ ةرقبلا ةروس -4 ميحرلا باوّتلا تنأ كنِإ انيلع بثو انكسانم

 .() ىتوبن :ىأ# ىدهع ]>: هلوق امأو

 ىلإ اندهعو ىَّلصم ميهاربإ ماقَم نم اودخَناو ًانمأو سانلل َةَباتَم تيبلا انلعَج ذإو )»

 ١١5 4 نيفئاطلل ىتيب ارهَط نأ ليعامسإو ميهاربإ

 ةرم هاتأ اذإ ناسنإ هعدي ال «ةنس لك هيلإ نوبوثي ىذلا وهف 4 ةباثملا ططامأ :ىدسلا لاق

 نم اوذختاو إ>:هلوقو ءانمآ ناك هلخد نم :ىأ# ًانمأ إ»:ىلاعت هلوق امأو «20هيلإ دوعي نأ

 تناك ىذلا رجحلا وه 1 ءماقم دنع ةالصلا رهف 4 ىلصم ميهاربإ ماقم

 تم تعض رجح ف لجو تباغ دقو دع نم يقر م لاقنش تلصق بكأو رعب 1

 ارهَط ا>:هلوقو 4 )هرئاعش نم هللا هلعجف «هيف اضيأ هلجر تباغف ؛هتلسغف هرخآلا قشلا

 .0*2ىتيب اينبا :ىأ 4 ىتيب

 نمير ليعامسإو تييبلا نم دعاوقلا ٌميهاربإ ْعَفرَي ذإو ف
 ١71 4 ميلعلا عيمسلا تنأ كن

 هلوق ىهو :هبر ميهاربإ اهب ىلتبا ىتلا تاملكلا ناوعدي امهو ناينبي :ىدسلا لاق

 .©0) 4 مهنم الوسر >:هلوق ىلإ 4 ام لقت ابر ل: ىلاعت
 ال لواعملا اذخأو «ليعامسإو وه ماقف ؛ةكم ىتأ ىتح ميهاربإ قلطناف :ىدسلا لاقو

 ىف سأرو ناحانج اهلو :7"2جوجخلا حير:اهل لاقي احير هللا ثعبف ؟تيبلا نيأ نايردي

 ١1/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ ١5 5/7 نايبلا عماج )١(

 14/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «49 4/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 5 ./+ نايبلا عماج (؟)

 ١748/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2310/5 نايبلا عماج (”)

 ١179/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2494/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 277/8 نايبلا عماج (4)

 51١/9. ىناعملا حور 2175/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 449/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا « 9/7 نايبلا عماج (ه)

 .514/ نايبلا عماج (5)

 . اهبوبه ىف ىوتلت ىتلا رملا ديدشلا :ج وجخلا حيرلا ()
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 لواعملاب اهاعبتأو ءلوألا تيبلا ساسأ نع ةبعكلا لوح ام امهل تسنكف «ةيح ةروص
 َناكم ميهاربإل انأوُب ذإو ا:هللا لوقي نيح كلذف ؛ءساسألا اعضو ىتح «نارفحي
 ميهاربإ لاق نكرلا ناكم غلبف دعاوقلا ىنب املف  ؟ ةيآ جحلا ةروس 4 تيبلا
 «بعت نالسك ىنإ «تبأ اي : لاق.انهاه هعضأ انسح ارجح ىل بلطا «ىنب اي :ليعامسإل
 ىنتئا :لاقف .هضري ملف رجحب ءاجف ءارجح هل بلطف قلطناف .كلذب ىلع : ميهاربإ لاقف
 ءدنهلا نم دوسألا رجحلاب ليربج هءاجف ءارجح هل بلطي قلطناف ءاذه نم نسحأ رجحب
 اياطخخ نم دوساف هب ةنجلا نم طبه مدآ ناكو «2') ةماغثلا لثم ءاضيب ةتوقاي ضيبأ ناكو

 وه نم :لاقف ؟اذهب كءاج نم تبأ اي :لاقف نكرلا دنع هدجوف ليعامسإ هءاجف «سانلا
 ش ,(؟)هاينبف :كنم طشنأ

 كَل َُمِلسُم مَ اَسّيَرَذ نمَو كَل ٍنيملسُم اهلعجاو اسبر »ف
 ١ 74 4 انيَلَع بكو انكسانم انرأو

 .©0 برعلا ناينعي: 4 كل ةّملسُم ةمأ انتيرذ نمو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 :لاقف «ىداني نأ هللا هرمأ تيبلا ناينب نم ليعامسإو ميهاربإ غرف امل :اضيأ لاقو

 اهيأي : :(99 ةكم ىبشخأ نيب ىدانق  ؟0 ةيآ جحلا ةروس 4 جلاب ساّنلا ىف نوط
 وأ لبج نم هعمس نم لك بلق ىف ترقوف :لاق .هتيب اوجحت نأ مكرمأي هللا نإ «سانلا

 نم جرخعي نأ هللا هرمأف هاتأ نم هاتأو « كيبل مهللا كيبل :٠ :ةيبلتلاب هوباجأف «ةباد وأ رجش
 رككي تايصح عبسب هامرف «ناطيسشلا هلبقتسا ةبقعلا دنع ةرجسشلا غلب املف ءجرخف تافرع

 ىلع عقوف ءراطف «ربكو هامرف هدصف ءاضيأ ةيناثلا ةرمجلا ىلع عقوف راطف «ةاصح لك عم
 قلطناف ءبهذي نيأ ميهاربإ ردي ملو هقيطي ال هنأ ىأر املف ءربكو هامرف «ةثلاثلا ةرمجلا

 اذ ١ىمس كلذلف ءزاج هفرعي ملف  ناطيشلا ىلإ هيلإ رظن املف « زاجملا اذ ١ ىتأ ىتح
 :لاق «تعنلا فرع  ناطيشلا ىلإ - هيلإ رظن املف «تافرعب عقو ىتح قلطنا مث 5 ( زاجل

 عماج شماه نع هقباسو ىنعملا اذه « بيشلا ضايب هب هبسشي رهزلاو رمثلا ضيبأ هالعأ قاس وذ تابن : ةماغشلا )١(
 .55/9 نايبلا

 نم ىه امإ هفصوو دوسألا رجحلا نع ةياورلا هذه ١78/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت .57/ نايبلا عماج (؟)
 . ( رشانلا ) ةيالا هذهل هريسفت دنع رانملا ريسفت رظنا .تايليئارسإلا

 ١47/١. ريدقلا حتف 2107/١ روثنملا ردلا 287/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 74 /* نايبلا عماج (*)

 . رمحألاو سيبق وبأ : نالبجلا امه : ةكم ابشخأ (4)
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 ىلإ فلدزا ىسمأ اذإ ىتح تافرعب ميهاربإ فقوف « « تافرع ) -يمسف تفرع دق

 ءةرم لوأ هيقل ثيح ناطيسشلا ىتأ ىتح لبقأ مث ءعمجب فقوف «ةفلدزملا تيمسف 22) عمج

 .(")هرمأو جحلا نم غرف ىتح ىنمب ماقأ مث ءتارم عبس تايصح عبسب هامرف

 ىهو «نآرقلا ىف ءارلا نوكسب #4 انّكِساَنَم اًنرأوإ» :ىدسلا أرق :لاق ىبطرقلا جرخأ

 .20 هملاعمو جحلا كسانم

 ١9 4 ًالوسر مهيف ثعباو انبر

 نع «طابسأ نع .دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 .(5 هلع دمحم وه لوسرلا :لاق ءىدسلا

 ١ © 4 نيكرشمْلا نم ناك امو ًافينح ميهاربإ َةَلم لب لق )»

 دح «لضفملا نب دمحأ انثدح «نيسحلا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©© اصلخم :لاق 4 ًافينحإل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «طابسأ

 ناك امو ًاملسم «افينح إف نآرقلا ىف ناك ام :لاق ءىدسلا نع ءرذنملا نبا جرخأو

 0 اجاجح نيملسم # ءافنح ل نآرقلا ىف

8 122 7 20 21 7 2 

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق له

 ١5 4ك طابسألاو بوقعيو قاحسإ

 نع «طابسأ نع .دامح نب ٍورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 ءليبورو «نيماينبو «فسوي :بوقعي ونب مه : :لاق 4 طابسألا ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا

 .©9 ثاّهقو ,نادو ءىوالو «نوعمشو ءاذوهيو

 )١( نايبلا عماج شماه ةفلدزم ىه  ميملا نوكسو ميجلا حتفب  عمجو «هيلإ برقت : ءىشلا ىلإ فلدزا /75,.

 .الا/ ,57/7 نايبلا عماج (؟)

 517/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)
 ١9/١. روثنملا ردلا 2١85/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 807/7 نايبلا عماج (4)
 18/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت +/03٠١07 نايبلا عماج (5)

 ١40/1١. روشنملا ردلا (5)

 وهو اعسات دازو «تاهق نم الدب « ناهتو هركذ روشنلا ردلا ىفوو؛ 01 روشنملا ردلا 21١5/7 نايبلا عماج (1)

 1١60/١ نولي »
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 ١8 4نودباع ُهَل نحنو ةَعِبص هّللا نم نسحأ نَمَو هللا ةَغِبص ف

 هللا نيد :ىأ 4 ًةغبص هّللا نم نّسحأ نمو هللا َةَعَبص إ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 اهيلع اوناك ىتلا مهتَلبق نع مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس )ل:
 ١ 4 ؟ 4( برغملاو قرشملا هلل لق

 « مارحلا دجسملا لبق هلع ىبنلا هجو امل « نيقفانملا ىف ةيآلا هذه تلزن :ىدسلا لاق
 اهوكرت مث ءانامز ةلبق ىلع اوناك مهلاب ام نوقفانملا لاقف ءافانصأ اوناكف ءاهيف سانلا فلتخا

 . 7؟ اهريغ ىلإ اوهجوتو

 هيبقع ىلع ْبلَقني نمم لوسرلا ْعبتي نم مّلعتل الإ اهَلَع تنك ىتلا ةّلبقلا انلعَج امو

 ١ 47  مكاهإ عض هلا ناك مولا ىده نيا ىلع الإ ةريكل تناك دار

 لاقف :افانصأ اوناكف ءاهيف سانلا فلتخا 0 املف «ةبعكلا اهتخسنف
 تيب لبق نولصي مهو اوتام نيذلا انناوخإ نع انرعش تيل :نوملسملا لاقو ءاولاقام نوقفانملا
 «هدلومو هيبأ دلب ىلإ قاتسا دمحم نإ :دوهيلا لاقو ؟ال مأ مهنمو انم هللا لبقت له «سدقملا
 لهأ نم نوكرسشملا لاقو «رظتنن ىذلا انبحاص وه نوكي نأ وجرن انكل انتلبق ىلع تبث ثاولو

 كضويو ءهنم ىدهأ متنك مكنأ ملعو ؛مكيلإ هتلبقب هجوتف ءهنيد دمحم ىلع ريحت : :ةكم

 ىلإ © ءاهفسلا لوقيس 8:نيقفانملا ىف هؤانث لج هللا لزنأف ,مكنيد ىف لحدي نأ

 عيضيل هللا ناك امو ل: ىلاعت هلوق امأو ءاهدعب ام نيرخآلا ىف لزنأو# هللا ىدهإ» :هلوق

 .(59 ةعاط هذهو ةعاط كلتف سدقملا تيب لبق مكتالص :ىأ #4 مكناميإ

 اهاضرت لبق َكْنيْلَوَأَف ءامسلا ىف كهجَو ْبّلَقَت ىرن دق

 هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف

 هع

 ١ 4 4 4 مهبر نم قحلا هنأ نوملعيل باتكلا اوتوأ نيذلا َنِإو

 سأر ىلع هلع ىبنلا مدق املف ءسدقملا تيب لبق نولصي سانلا ناك :ىدسلا لاق

 ١88/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 21148/7نايبلا عماج )١(

 - 8795/١. ىناعملا حور 581/١« نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١40/5 نايبلا عماج (؟)
 9//١548. قباشلا ردصملا (4) ١. هه نايبلا عماج (؟)
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 ءرمؤي ام رظني ءامسلا ىلإ هسأر عفر اذإ ناك ةنيدملا ىلإ هرجاهم نم ارهش رشع ةينامث

 لبق ىلصي نأ بحي هيَ ىبنلا ناكف ٠ ةبعكلا اهتخسنف سدقملا تيب لبق ىلصي ناكو
 هلوق امأو ,2) # ءاَمسلا ىف كهجو ْبْلَعت : ىرت دق » :هؤانث لج هللا لزنأف ,ةبعكلا

 600 دوهيلا ىف كلذ لزنأ * باتكلا اوتوأ نيذّلا نإو !>: ىلاعت

 ١40 4 ضعبَةَلبق عباتب مهضعب امو
 .() دوهيلا ةلبق ىعباتب ىراصنلا الو ءىراصبتلا ةلبق ىعباتب دوهيلا ام :ىدسلا لاق

 ١ 45 4 مهءانبأ نوفرعُي امك هتوف رعي باتكلا مهانيتآ نيذلا ل:

 اوفرع امكءاورمأ ىتلا مهتابق ىه مارحلا تيبلا ةلبق نأ اوفرع :ىدسلا لاق
 1 ,(© مهءانبأ

 ١ 4 هللا مكب أَي اونوكت امنيأ تاريخا اوُقبتساف اهيلرُم ره ةهجو لكلو )»
 موي ىنعي :(هللا مكب تأي إف :ىلاعت هلوقو ««*0اهولو دق ةلبق موق لكل :ىدسلا لاق

 .(0 ةمايقلا

 ١6٠١ 4 ىنوشخاو مهو وّشخَت الف مهنم اومّلَظ نيذلا الإ )»

 .ةكم لهأ نم نوكرشملا مه : 4 مهنم اومَّلَظ نيذلا ّآلإ ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ."0ههنيد ىف مكدرأ نأ اوشخت ال : لاق 4 ىنوشخاو مهوّشخَت الف :ىلاعت هلوقو

 ١57 4 نورفكت الو ىل اوركشاو مُكَرُك ذأ ىنورك ذاف

 هركذ الإ نمؤم هركذي ال هللا هركذ الإ هللا ركذي دبع نم سيل :ىدسلا لاق
 4( باذعب هركذ الإ رفاك هركذيالو «ةمحرب

 5751/١. ىناعملا حور «1077/7 نايبلا عماج(١)

 )١( نايبلا عماج +/187.

 همز ريدقلا حتق 2 0١ روثنملا ردلا غ87١ 2182/7 نايبلا عماج (7)

 ١84/5. نايبلا عماج (5)

 ١914/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١97/7 نايبلا عماج (5)

 1١91/7 نايبلا عماج (7)

 ,؟1١/ 5١1/9 قباسلا ردصملا (/)

 ١49/١ روشنملا ردلا 2517/5 نايبلا عماج (8)

١ 



 نس سا ل

 ١684 امهب فَرَطَي را أ يع حاجا

 بالا ف ال يام دعب رم ىدؤلاو تانيا نسافر هوكي لاذ
 ١ ه9 4 نونعاللا مهنعليو ُهّللا مهنعلي كئلوأ

 نب بلعث» :هل لاقي راصنألا نم قيدص هل ناك دوهيلا نم الجر نأ اومعز :ىدسلا لاق

 :ىلاعت هلوق امأو ءال :لاق ؟مكدنع هّتقَم ادمحم نودجت له : ىدوهيلل لاق ")7 « ةّمنغ
 .(0 ِهنْيَع دمحم ىه # تانيبلا

 نعلي دحأ لك :لاقو 4نونعاللا مهنعليو ]ف :هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو
 .بحاص نعلي لجرلا وهو :اضيأ لاقو « هسفن نعل دقف ملاظلا رفاكلا نعل اذإو «ملاظلا

 الهأ هل تليق ىذلا اهبحاص دجت الف ءردحنت عجرتف ىامسلا ىلإ ةنعللا عفترتف

 نيذلا دوهيلا ىلع عقتف قلطنتف ءالهأ هدجت الف ءاهب ملكت ىذلا ىلإ عجرتف ءكلذل

 .(9 هللا لزنأ ام اوئمتك

 ١5.4 4 راَهتلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومّسلا قلخ ىف نإ

 نأ اقداص تنك نإ بهذ افصلا انّل ريغ : دللي ىبنلل نوكرسشملا لاق :ىدسلا لاق

 تايآلا لأس دق :لاقو «نوُلقعي موَقل تايآ 9»:تايآلا هذه هللا لاقف ؟هللا دنع نم نآرقلا

 ١ نيرفاك اهب اوحبصأ مث مكلبق موق

 .20 قلخ لك نم :ىأ 4 ةباذ لك نم اهيف ثبو » :ىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأ

 ١ 4 هّللا بحَك . مُهَنوبحُي ًادادنأ هّللا نود نم دخَتَي نَم سانلا نمو إذ

 نع «طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع ؛نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 اذإ هللا نوعيطي امك مهنوعيطي «لاجرلا نم دادنألا :لاق # ادادنأ :هلوق ىف ىدسلا

 .751/+ نايبلا عماج )١(

 . «نونلاو ةلمهملا حتفب 9 ةمنغ نبا (؟)

 .5140/9قباسلا ردصملا (0)

 010/1١. نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 */7307٠. نايبلا عماج (©)

 . 1514/١ ريدقلا حتف (0)

١75 



 .() هللا اوصعو اوعاطأ مهورمأ

 ١5 4 بابسألا مهب تَعّطَقَتو باذعلا اوأرو اوعُبَتا نيذلا نماوعبتا نيذلا ربت ذِإ

 ”) سنإلا نم اوأر بت «نيطايشلا مهف :4 اوعبتا نيذلا ا: ىلاعت هلوق امأا :ىدسلا لاق

 .2 لامعألاف : «بابسألا مهب تَعّطَقَتو ل :هلوق امأو

 ١1/4 مهِيَلَع تارّسَح مهلامعأ هللا مهيري كلذك

 هللا اوعاطأ مهنأ ول اهيف مهتويسب ىلإو اهسلإ نورظنيف ةنجملا مهل عفرت :ىدسلا لاق

 , © نومدني نيح

 ١5/8 4 ناطيشلا تاوطخ اوعِتت الو

 .2 هتعاط: ىأ 4 ناطيشلا تاوُطخ الب :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
020 

 ئمع مكب مص ءادنو ءاعد الإ عّمسي الامب قعني ىذلا ٍلَثمَك اورَمَك نيذلا لَقمَو ط

 ٠١ 4 نولقعي ال مه

 امأو ءبهذتف اهب ىداني وأ «ىتأتف ىعدت نأ الإ ء اهل لاقي ام لقعت ال :ىدسلا لاق

 ٍرَأ ىعدي نأ الإ هل لاقي ام عمسي ال امب ىعارلا قعني امك «منغلل ىعارلا وهف قعني ىذلا

 مص :ىلاعت هلوق امأو .مالكلا ريرخ الإ عمسي ل نم وعدب ل دمحم لاك ىو

 امم م ديلع مب الف داعالو غابَرغ ططصا نق

 هنم لكأي لب «هلكأ ىف ىدعتيف :ىداعلا امأو « هتوهش هيف ىغبيف :غاب امأ :ىدسلا لاق

 © هتجاح هب غلبي ىتح هسفن هب كسي ام ردق

 )١(جامع نايبلا 58٠0/5

 ١77/1. روشنملا ردلا 3588/7 نايبلا عماج (؟)

 ١57/١. ريدقلا حتف (؟5)

 .؟5595/ نايبلا عماج (4)
 .ه 88/١ نآرق رقلا ماكحأل عماجلا ٠/8 ٠" نايبلا عماج (0)

 154/1١. ريدقلا حتف «0 0١ ميظعلا نآرقلا ٌريسفت 2 +/٠7 نايبلا عماج(5)

 708/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 27٠/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ١©, 4/5 نايبلا عماج (0)

١77/ 



 ١1/4 4 اليلق اَنَمَث هب نورتشيو باتكلا نم ُهّللا لزنأ ام نومتكي نيذلا نإ

 .0©2 ليلقلا نمثلاوهف «اليلق اعمط هيلع اوذخأو هلع دمحم مسا اومتك :ىدسلا لاق

 ١07 «راثلا ىلع مُهَرَبصأ امنإ»

 ؟رانلا ىلع مهربصأ ىذلا ام :لوقي ؛ماهفتسالا هجو ىلع اذه :ىدسلا لاق

 ") خيبوتلا هانعمو

 ١5 4 ديعب قاقش ىفّل باتكلا ىف اوفّلَمخا نيذلا َنِإَوظ

 .©) ةديعب ةوادع ىف مه :لوقي «ىراصنلاو دوهيلا مه :ىدسلا لاق

 ١ا/ا/ *” سأبلا نيحو

 .(© ءادعألا ءاقلو لاتقلا لاح ىف :ىأ :لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ىثنألاو دبعلاب دبعلاو رحاب رُخلا ىلعقلا ىف صاصقلا مكيلع بُجاونمآ نيذلا اهيأيإل

 كلذ ناسحإي هيلإ ءاَدأو فورعملاب ع ابئاَق ءىَش هيخأ نم ُهَل ىفع نَمَف ىننألاب

 ١78 4 ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نَمَف ٌةَّمحَرَو مكبر نم فيفخت

 ام ضعب ىف دهاعم رخآلاو ملسم امهدحأ برعلا نم نيتلم لهأ لتتقا :ىدسلا لاق

 ديبعلاو رارحألا اولتق اوناك دقو ءمهنيب ليم ىبنلا حلصأف ءرمألا نم برعلا نيب نوكي

 ىلع مهصاقف «ىثنألا ةيد ىثنألاو «دبعلا ةيد دبعلاو ءرحلا ةيد رحلا ىدؤي نأ ىلع ءءاسنلاو

 2©) ضعب نم مهضعب كلذ

 نم وأ ءىش هيخأ ةيد نم هل ىقب :ىأ # ءىش هيخأ نم هل ىفع نمف ١) :ىلاعت هلوقو
 دعب ىدتعا نمَف آ>:ىلاعت هلوقو « ناسحإي هيلإ رخآلا دؤيلو ءفورعمب عبتيلف هتحارج شرأ

 .(0 #4 ميلأ باذع هلف إذ لتقيف ةيدلا ذخأي ام دعب :ىأ# كلذ

 )١( روثنملا ردلا «؟8/ نايبلا عماج ٠5/1١ ريدقلا حتف 8/١

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا ,©+8/ نايبلا عماج ١/4  »1١روشنملا ردلا  219/1١ريدقلا حتف ١/101.

 )"( روشنملا ردلا ,5*0/» نايبلا عماج ١59/1١.

 7١9/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 .55-/* نايبلا عماجن (ه)

 177/١. ريدقلا حتف 251٠/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5370/7 نايبلا عماج (5)
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 ١9 :«بابلألا ىلوأ اي ةايح صاصقلا ىف مكلَو

 )١(. هتيانجب لتاقلا الإ لتقي الف «ءاقب ىأ:ىدسلا لاق

 ١٠١ 4 نيبرقألاو نيدلاولل ةّيصولا ًاريتخ كرت نإ:

 ثاريم مهل سيل سانلا ناك ةيآلا هذه تلزن مويف نوبرقألاو نادلاولا امأ :ىدسلا لاق

 لاقف ( ءاسنلا هةيآ اهتخسن ىتح ؛مهنيب مسقيف ؛هلهألو هدلاول لجرلا ىصوي امنإو مولعم

 ًاريخإ» :ىلاعت هلوق امأو 27 5 ةيآءاسنلا ةروس :# مكدالوأ ىف هللا مّكيصوُي ال :ىلاعت

 .©0 لاملاف :# ةيصولا

 ١١ 4 هتولدبي نيذلا ىلع ُهَمْنِإ امَنِإَف هعمس ام دعب هَلدَب نَمَفإ

 نم ىلع اهمثإ امنإف فورعمب تناكو اهب ىصوأ ىتلا ةيصولا لدب نمف :ىدسلا لاق

 .(© ملظ دق هنأ ءاهلدب

 ادمعف#امثإ 1 امأو ؛هتيصو ىف أطخ :ىأ # افنج !» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ىري ام ىلع مهنيب حلصي نكلو ءاهذفني ال نأ هرجأل مظعأاذه نإف ؛ملظلا هتيصو ىف دمعي
 .(* نيبرقالاو نيدلاولا ىف ةيآلا هذه تلزنو  اضعب ديزيو اضعب صقني «قحلا هنأ

 مكلبق نم نيذلا ىلع بسك امك ُمايصلا مكيلع بسك اونمآ نيذلا اهيأي »
 ١ 4« نوقتت مكلعل

 مهياع بتك ىراصنلا مه :# مكلبق نم نيذلا إ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 رهش ءاسنلا اوحكني الو «مونلا دعب اوبرشي الو اولكأي الأ مهيلع بتكو ءناضمر
 ءاتشلا ىف مهيلع بلقي لعجو ناضمر مايص ىراصنلا ىلع دتشاف « الاضمر

 1١95/١. روثنملاردلا 570/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2577/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا مرجع نايبلا عماج )١(

 5١1/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت ,*951/ نايبلا عماج )١(

 .4-89 7917/8 نايبلا عماج (©)

 "9/9 قباسلا ردصملا (5)

 5١١/١. .ميظعلا نآرقلا ريسفت «4 ١7/7 نايبلا عماج (5)
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 :اولاقو ءفيصلاو ءاتشلا نيب لصفلا ىف امايص اولعجف اوعمتجا كلذ اوأر املف ءفيصلاو
 ىلع نوملسملا لزي ملف ,نيسمخ مهمايص اولعجف ءانعنص امع اهب رفكن اموي نيرشع ديزن

 مهيلع ناك ىذلا موصلا ةفص ىلع عقاو هيبسشتلاو ءيراصنلا عنصت امك نومنصي كلف

 لكألا مهل هللا لحأف ءناك ام باطخلا نب رمعو ةّمريص نب سيق ىبأ رمأ ناك ىتح 0

 ماعطلا نم نوقتت 4نوقتت مُكّلعل ا>:ىلاعت هلوق امأو ءرجفلا عولط ىلإ عامجلاو برشلاو
 .(9 مكلبق ىراصنلا ىقتا ىذلا لثم :ىنعي اوقتا ام لثم ءاسنلاو بارشلاو

 هل ريخ وهف اريخ عوطت نمُف نيكسم ماعَط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو ف
 ١854 # مكل ريخ اوموصت

 لبق ماص دقو هقيطي ناك لجرلاف :4 هّنوُقيطي نيذلا)»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نأ عيطتست ال عضرملا ةأزملا وأ ءليوطلا ضرملا وأ شطعلا وأ عجولا هل ضرعي مث «كلذ

 مايصلا فلكت نمو «هل ريخ وهف ؛نيكسم ماعطإ موي لك ناكم مهيلع كئلوأ نإف ,موصت

 هل ريخ وهف انيكسم معطأ نإف 4 ًاريخ عوطَت نَمَف ل:ىلاعت هلوقو «هل ريخ وهف هماصف

 . 29 هل ريخ وهف هماصف مايصلا فلكت نمو 4 ككل ري اوموصت نأوإ»
 ١66 4 همصيلف ِرلَق رهشلا مّككنم َدِهَش نَمَف ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو

 لالحلا نم تانيب :4 ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو إل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 وهو ناضمر هيلع لخد نمف 4 همصَيلف رهشلا مكنم دهش نمف اظ:هلوق امأو « مارحلاو

 .(© هلهأ ىف وهو هيلع لخد هنإف همصيلف جرخ نإو ؛همصيلف هلهأ ىف ميقم

 ١85 4 ناعَد اذإ عادلا ةوعد بيجأ إ»

 وه هب وعدي ىذلا ناك نإف .هل باجتسا الإ هللا وعدي نمؤم دبع نم سيل :ىدسلا لاق

 عفدو «ةمايقلا موي ىلإ هل هرخدا ايندلا ىف اقزر هل نكي مل نإو هللا هاطعأ ايندلا ىف قزر هل

 روشنلا ردلا 251/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 587/١: نآرقلا ماكحأل عماجلا «١4؟ «411/*نايبلا عماج )١(

 75/8/١. ىناعملا حور 1

 )١( روثملا ردلا «4 1/7 نايبلا عماج ١/ 2175ريدقلا حتف ١/١181.

 .7//1710 نايبلا عماج (؟)

 .46 0/7 قباسلا ردصملا (5)



 600 اهوركم هب هنع

 هللا مَع َنَهَل سايل معنأو مكل سال نه مكئاسن ىلإ ثَقرلا مايصلا َةليَل مكل لحأإل
 ْبَحَك ام اوغتباو نهورشاب َنآلاف مكنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنُك مُكَنأ

 مث رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضييبألا طي مل نيتي ىتح اوبرشاو اولُكو مُكلُهّللا

 الف هّللا دودح كلت دجاسملا ىف نوفكاع متنأو نهورشابت الو ليللا ىلإ مايصلا اومتأ

 ١81 «اهوبرقت

 :ىأ 4 مكئاسن ىلإ ْثَقّرلا مايصلا ةّيل مك لح له: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 :ىأ «نهل سابل متنأ )>:هلوقو «مكل نكسم :ىأ 4« مكل سابل نه ف :هلوقو « عامجلا

 .() نهل نكسم

 ىف لمعي ناكو «ةمرص نب سيق وبأ هل لاقي راصنألا نم لجر لبقأ :ىدسلا لاقو
 ءانيحط رمتلا اذهب ىلدبتسا :هتأرمال لاقف ءرمتب هلهأ ىتأف ءرجألاب ةنيدملا 22 ناطيح

 مث هل تلدبتساف تقلطناف ءىفوج قرحأ دق رمتلا ْنِإف ؛هلكأ نأ ىلعل «ةنيخس هيلعجاف

 حيصأو لكأي نأ ىبأف هلوسرو هلا ىصعي نأ ءركف هتظقيأف ما هسلع تأطبأف «تعنص

 صقق (4) ؟ءاحيلط تيسمأ «سيق ابأاي كلام» :لاقف ىشعلاب هلي هللا لوسر هآرف ًامئاص

 مل نينمؤملا نم سان ىف هل ةيراج ىلع عقو باطخلا نب رمع ناكو « «© ةصقلا هيلع

 سيق ىبأ ىف لزني نأ بهر سيق ىبأ مالك رمع عمس املف  مهسفنأ اوكلمي
 ءهللاب ذوعأ ىنإ ءهللا لوسر اي :لاقف َّْقَ هللا لوسر ىلإ رذتعاف ماقف ءوه ركذيفءءىش

 ؛سانلا كئلوأ ملكت ءرمع ملكت املف ؛ةحرابلا ىسفن كلمأ ملو «ىتيراج ىلع تعقو ىنإ

 .4/85/8 قباسلا ردصللا (1)

 570/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 191/١« نآرقلا ماكحأل عماجلا «9//4868 نايبلا عماج (؟)

 .طئاح هيلع ناك اذإ ليخنلا نم ناتسبلا وهو طئاح عماج : ناطيحلا (6)

 . 537/7 نايبلا عماج شماه نع هقباسو ىنعملا اذهو .لازهلاو دهجلاو ءايعإلا نم طقاسلا :حيلطلا (5)
 5١/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 24 9؟/ نايبلا عماج(ه)

 حيحص ىف بزاع نب ءاربلا ثيدح ىف ةدراو ةمرص نب سيق هتيمستو ءاهبحاص مسا ىف فلتخم ةصقلا هذه

 ط 5١8/١ © مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ ف : هركذ لج هللا لوق باب ,موصلا باتك «ىراخبلا

 . ( ىذوحألا ةفحت ١8) - 70/2 ىذمرثلا نتس'ىفو « ىدنسلا



 لاقف ,مهنع كلذ خسنف )١©2 باطخلا نباي كلذب اريدج تنك ام »: هلع ىبنلا لاقف

 نوعقت مكنأ :لوقي *# مكسفنأ نوناتخت إف :هلوق ىلإ :4 مايصلا ةليل مكل لحأ >:ىلاعت

 ىبأ ىلإ عجرو ؛نهوعماج :ىأ 4مكل هللا بتك ام اوغتباو ل: ىلاعت لاقو ؛ةنايخ نهيلع
 .(2) «رجفلا 9 :هلوق ىلإ © اوبرشاو اولكو إف :لاقف سيق

 بتك ام اوغتباو ف : ىلاعت هلوقو « نهوعماج :ىأ 4نهورشاب نآلاف :ىلاعت هلوقو

 ضيبألا طيخلا مككل نّيبتي ىتح اًوبرشاو اوُلكو ال»:ىلاعت هلوقو « "20 دلولا وه «مكل هللا

 .(9 ليللا نم راهنلا مكل نيبتي :ىأ 4 رجفلا نم دوسأألا طين نم

 هنإف فكتعا نم 4 دجاسملا ىف نوفكاع متنأو نهورشابت الو » :ىلاعت هلوقو

 .(9 هطورشف هللا دودح 1 :هلوق امأو («©) افكتعم ماد ام ءاسنلا هل لحي الو موصي

 ١/4 4 لطابلاب مكب مكلاومأ اولكأت الو ل»

 وهو هل ام عطقيل همصاخي مث هبحاص مكنم لجرلا ملظيف ( لطابلا ) امأ :ىدسلا لاق

 .©"9 ملاظ هنأ ملعي

 نم تويبلا اوتأت نأبريلا سيو جَحلاو ساقلل تقاوم يب لق ةلهألا نع كنولأسُي ف

 ١5 4 اهباوبأ نم تويبلا اوتئاو ىقتا نم ربلا نكلو اهروهظ

 , )جحلاو ضيحلاو قالطلا تيقاوم ىه :4 ةلهألا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 اذإ اوناك برعلا نم اسان ِنإَف ءاهروهّظ نم تويبلا اوُنأت نأ © َربلا سيلو ل: ىلاعت هلوق امأو

 نب بعك ثيدح نم 40/7 دنسملا ىف دمحأ اهاور رمع ةصق « ١58/١ روشنملا ردلا ء٠5؟/+ نايبلا عماج )١(

 :ةعيهل نبا هيفو «دمحأ هاور 5//010:  دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق .هتيراج نم "الدب هتأرما ركذو «كلام

 امك :ةحيحص ةقيرط ىهو «ةعيهل نبا نع كرابملا نبا قيرط نم ةياورلا نكلو:تلق .«فعض دق نسح هئيدحو

 ةقيرط كلذك ىهو « ةعيهل نبا نع بهو نبا قيرط نم 45ص ةمهبملا ءامسألا ىف ىدادغبلا بيطخلا هاور

 .5.05/* نايبلا عماج (؟١)

 771/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 195/١, نآرقلا ماكحأل عماجلا ءه ١7/8 نايبلا عماج (6)
 /53٠١. نايبلا عماج (4)

 .57 1/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25 41/5 نايبلا عماج (0)

 .5 5//47 نايبلا عماج (7)

 .5؟١/8 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2 51/7 نايبلا عماج ()
 778/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه54/* نايبلا عماج (8)



 ةجح هني 2 ىبنلا جح املف ءاهرابدأ نم نوبقتي اوناكو ءاهباوبأ نم مهتويي اولمخدي مل اوجَح

 تييبلا باب هع لوسرلا غلب املف ملسم وهو «كئلوأ نم لجر هعمو ىشمي لبقأ «عادولا
 ناكو «مرحم : مي سدح ىنادللا لوس :لاقف ءلشدي ذأ ىو «هقلخ لجرلا سبتحا

 0 ةقباسلا ةيآلا هللا لزنأف «« بابلا لخادم

 اوهعتنا نِإّق هّلل نيدلا توكيو ٌةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو »

 "١417 4 نيماظلا ىلع الإ تاودغ الق

 الف ف :ىلاعت هلوق امأو (©) كرشلا ىه :# ةبصق ٠ :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ,مهريغ ىلع الو «نيملاظلا ىلع ناودعلا بحي ال هللا َنإف 4 نيملاّظلا ىلع الإ ناودع

 .مكيلع اودتعا ام لثمب مهيلع اودتعا :لوقي نكلو

 ٠54 4 صاصق تامرخلاو مارا رهتشلاب مارح رهشأا

 «هرجهم نم تسم ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةيبيدحلا ةرمع هِيَ ىبنلا رمتعا امل :ىدسلا لاق

 ةكم هل اولخي نأ ىلع مهحلص ىف هوحلاص مهنإ مث «هوكر تي نأ اوبأو نوكرشملا هدص

 ةنسلا نم ربيخ حتف دعب ُهْنِلَع ىبنلا مهاتأف ءاهيف هنوكرتيو نوجرخي مايأ ةثالث لباق ماع

 تلزنف «ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم كلت هترمع ىف حكنف مايأ ةثالث ةكم هل اولخف «ةعباسلا

 .(9 ةيآلا هذه

 ١46 4 ةّكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلث الو هللا ليبس ىف اوقفنأو )ط
 .(©9 ءىش ىدنع سيل لقتالو الاقع ولو هللا ليبس ىف قفنأ :ىدسلا لاق

 قدر روثنملا ردلا ءه 0/8 نايبلا عماج (1)

 نب سيق نع رخآ لسرم دهاش هلو « عضوملا سفن ىف ىربطلا هاور «ىرهزلا نع لسرم دهاش لسرملا اذهل
 .ةعافر لجرلا ىمس هنأ ريغ عضوملا سفن ىف ىربطلا هاور  رتبح نبا وأ  ريبج

 ىف مكاحلا هاور ءىراصنألا رماع نب ةبطق لجرلا ىمس هنأ ريغ هللا دبع نب رباج نع حيحص دهاش هلو

 ىبهذلا هقفاوو (ةدايزلا هذهب هاج رخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه م:لاقو ا كردتسملا

 .كلذ ىلع
 . 7717/١ ميظعلا نآرقلا ريسفتءا/١/74 نآرقلا ماكحأل عماجلا «ه١٠7/* نايبلا عماج (؟)

 .ا/١/7 ىناعملا حور هال /؟ نايبلا عماج ()

 . 778/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 9/4/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا «ه ها//© نايبلا عماج (4)



 مكسوءر اوقلحت الو ىدهلا ن نِمَرَسَتسا امف ٍمٌثرصحأ نإ هلل َةرمُعلاو جحا اومتأو ف
 وأ مايص نم ٌةيدفق هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مُكنم ناك مَ ُهَلحَم ىدهلا علي ىتح
 مل نمف ىداهلا نم رسيتسا امف جلا ىلإ ةرمُعلاب عتمت مَ مشمأ اذإَ كسن وأ ةقدص

 ١55 4 مدعجر اذإ ةعبسو جحا ىف ماي َةَنالَث مايِصَق دجي

 «ةرمعلاو جحلا اوميقأ :ىأ 4هلل ةرمغلاو جحا اوُمتَأو إ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(0 اهقوف امف ةاش ىدهب ثعبي رصحغلاو

 وأ غدلب امإ ءرصحيف جرخي مث مرحي لجرلاف # مترصحأ نإف !2:ىلاعت هلوق امأو 0 0 5 5 .٠ 1000 4 .٠ 5 .٠ .٠

 نإف.ءاهقوف امف ةاش ىدهب ثعبي مث ميقي هنإف هتلحار رسكنت امإو «ريسلا قيطي الف ضرعب

 لباق نم هيلعو «ةرمع نوكت اهنإف جحلا هتاف نإو ءىده هيلع سيلف «كردأف.راسف حص وه

 ,() ةجح

 اضيرم ناك نإف 4 هسأر نم ىذَأ هب وأ ًاضيرم مكنم ناك نَمَقإظ:ىلاعت هلوق امأو

 ىف :مايصلا امأ:ءاش ةئالثلا ىأ ءريخم وهو «ناتيدفف ىذأ هبو اضيرم ناك نإو «ةيدف هيلعف
 امف ةاسشف :كسنلا امأو ءعاص فصن نيكسم لكل «نيكاسم ةتسف :ةقدصلاامأو «مايأ ةثالث

 © هقلحف هسأر لمقف ءرصحأ ىراصنألا ةرجع نب بعك ىف ةيآلا هذه تلزنو ءاهقوف
 جرخ دقو « ةرمعب اهمدهي مث مرحي لجرلاف :ةعتملا امأ 4 عتمت نمف ٠) :ىلاعت هلوقامأو

 نأ مكنم بحأ نم » : هلل مهل لاق ةكم ىتأ اذإ ىتح ءاجاح نيملسملا ىف ُهّلكَع لوسرلا

 :ىلاعت هلوق امأو.(5) ( ىده ىعم انأ » :لاق ؟هللا لوسر اي كل امف :اولاق «(« لحيلف لحي

 .200 ةفرع موي اهرخآ :ىدسلا لاق «مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمفإ»

 :لاق 4 جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف 92: ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2358 217/4 نايبلا عماج ١/750.

 - .4/6 نايبلا عماج (؟)

 .51/4 نايبلا عماج (4) 2789/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ءا/1/5 نايبلا عماج (؟)

 ءاصلاخ حاب هم هللا لوسر عم انللهأ :لاق هللا دبع نب رباج نع « حابر ىبأ نب ءاطع قيرط نم دهاسث ادهل

 « لحن نأ هلع هللا لوسر انرمأ مث ءانيعسو انفطف «ةجحلا ىذ نم نولخ لايل عبرأل ةكم انمدقف ىش هطلاخي ال

 ١685/9 جحلا دارفإ ىف باب ؛كسانملا باتك ىف «دواد وبأ هاور . ثيدحلا .. « تللحأل ىيده الول » :لاقو

 «كسانملا ىف هجام نباو 2178/0 ىدهلا قبسي مل نمل ةرمعيب جحلا خسف ةحابإ باب «ءكسانملا باتك ىف ىئاسنلاو

 . اهسفن عضاوملا ىف ىرخأ دهاوش رظناو .9917 ص جحا خسف باب
 774/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 291/4 نايبلا عماج (0)
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 .0) ةصاخ هتباحصو هيَ لوسرلل جحلا تخسف ةرمعلا نإ
 -. و هم هم ناو ول  ىم مصل م اج مدن مق

 قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا

 ١917 4 جحلا ىف لادجالو

 «ىدسلا نع «طابسأ نع ءورمع نع ؛نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 ىذ نم رشعو (ةدعقلا وذو لاوش ىه : تاموُلعم رهشأ جلا ل :ىلاعت هلوق ىف لاق

 :ثفرلا # جلا ىف ف لادج الو قوسف الو تقر الف » :ىلاعت هلوق امأو :') ةجحلا

 جحلا رمأ ماقتسا دقف 4 جحلا ىف لادج الو  ,بابسلا وه :قوسفلاو ؛عامجلا

 .©0 هيف اولداجت الف

 تافرع نم متضُقَأ اذإف مكبر نم الضف اوغتبت نأ مكيلع سيل
 ١9/4 مارخلا رعشَلا دنع هللا اوركذاف

 ىف اورجتا :لاق ؛ةراجتلا ىه :# مكبر نم الضف !9:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 40 مساوملا

 نأ هللا هرمأف هاتأ نم هاتأو ةيبلتلاب هوباجأف ,جحلا ىف ميهاربإ نذأ ال : ىدسلا لاقو '

 ةفلدزملا لابج نيب ام وهف © مارحلا رعشملا إ»:ىلاعت هلوق امأو .هل اهتعنو تافرع ىلإ جرخي

 .©©7 حزق نرق هل لاقيو

 ١99 4 سانلا ضافأ ُثيَح نم اوضيفأ مّن إل

 شيرق فقتف ,مهعم فقت نأ شيرق مظعتف «تافرعب فقت برعلا تناك :ىدسلا لاق

 .0) تافرع نم سانلا عم اوضيفي نأ هللا مهرمأف «ةفلدزملاب

 ساثلا َنِمَف ًاركذ ّدّشَأ وأ مُكءابآ مك ركذك هللا اوركذاف مُكَكِساََم متيضق اذإف

 . الال8/ ١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 21١5 / 4 نايبلا عماج (1)
 ٠٠١/١ ريدقلا حتف 2310/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 4 نايبلا عماج (؟)

 778 ١//257110 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2178/4 نايبلا عماج (؟)

 ١548/1١. نايبلا عماج (4)

 :نايبلا عماج شماه « ريبكلا لبجلا نم عطقنملا ليطتسملا ريغصلا لبجلا :نرقلاو 2177 ١75/4 نايبلا عماج (5)

 8917/1١ ىناعملا حور 23 47/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «قباسلا عضوملا

 5147/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١78/4 نايبلا عماج (5)
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 ٠٠١"  ايندلا ىف اتآ انبر لوقي نَم

 هللا لأسيف لجرلا موقي ىنمب اوماقأو اهكسانم تمدق اذإ برعلا تناك :ىدسلا لاق

 تيطعأ ام لثم ىنطعأف «لاملا ريثك «ةبقلا ميظع «ةنفجلا ميظع ناك ىبأ نإ مهللا :لوقيو

 .2') ايندلا ىف ىطعي نأ لأسيف «هابأ ركذي امنإ هللا ركذي ال « ىبأ

 ” ١١ 4 ةَنَسَح ةرخآلا ىفو ٌةَنَسَح ايندلا ىف انتآ انبر لوقي نم مهنمو

 .2 ةنجلاف ةرخآلا ةنسح امأو «لاملاف ايندلا ةنسح امأ ؛نينمؤملا ءالؤه :ىدسلا لاق

 هيلع مثإ الف نيِموُي ىف َلَجَعَت نَمَف تادودعَم ِماّيَأ ىف هللا اوركذاو )9:

 ”٠ 4 هيلع مثإ الف رخأت نَمَو

 امأو :©2) قيرشتلا مايأ ىهف :# تادودعم مايأ ا::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 الف ثلاثلا ىف رفنف رخأت نمو «هيلع حانج الف نيموي ىف رفن نم :ىأ #4 لجعت نَمَف إ»:هلوق
 .(4) ىقتا نمل هيلع حانج

 هّللا دهّشيو ايندلا ةايحلا ىف ُهُلوَق كبجعي نَم سائلا نمو »

 ؟ ١ 4 4 ماصخلا دلأ وهو هِبلَق ىف ام ىلع

 ليقأو «ةرهز ىنبل فيلح وهو «« ىفقتلا قيرش نب سدخألا ؛ ىف تلرت :ىدسلا لاق
 ديرأ تئج امنإ :سنخألا لاقو ءهنم هتيم ىبنلا بجعأف «مالسإلا هل رهظأو هتيم ىبنلا ىلإ .

 مث 4 هبلق ىف ام ىلع هللا دهشيو ل: ىلاعت هلوق كلذو ءقداص ىنأ ملعي هللاو مالسإلا

 رقعو «عرزلا قرحأف ءرمحو «نيملسملا نم موقل عرزب رمف « هم ىبنلا دنع نم جرخ

 « 4 لسنلاو ثرحلا كلهيو اهيف دسفيل ضرألا ىف ىعس ىلوت اذإو :هللا لزنأف «رمحلا

 ةرّمه لكل ليو :تلزن اضيأ هيفو «ماصخلا جوعأف © ماصخلا دلأ إ>:ىلاعت هلوق امأو

 .©0) # نيِهَم فالح َلُك عطئ الو ا :تلزنو ١ ةيآ ةزمهلا ةروس 4مل

 ١8" 4 ةّفاك مّلَسلا ىف اولا اونمآ نيذلا اهيأي ا

 ١95/4 نايبلا عماج (1)
 5985/١. ىناعملا حور 259 4/١ روثنملا ردلا 2٠١5/4 نايبلا.مماج (51

 .5 145/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25٠٠/4 نايبلا عماج (7)
 ا / 4 نايبلا عماج (4)
 ىناعملا حور 2٠05/1١ ريدقلا حتف 2588/1 روثنملا ردلا 855/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2570/4 نايبلا عماج (5)

 هشيم



 مالسإلا ىف :ىأ 4 فاك ِمّْلَّسلا ىف اولخدا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 . (0)اعيمج

 مو

 .٠ 4 تالا مُكتءاج ام دعب نم كَ إف!
 4 تانيبلا ل>:ىلاعت هلوق امأو ءمتللض :ىأ 44 مََلََر ْنإَف />:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(9) هتِيَع دمحم مكءاج ام دعب نم :ىأ

 ؟١١ «هّللاة معن لَدَبُي نمو

 .(2ارفك اهلدبي نم :ىدسلا لاق

 ؟ ١8 نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو َةمَأ سانلا ناك ا

 نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف اوفلتخاف ءمدآ نيد ىلع ءادحاو انيد :ىأ :ىدسلا لاق

 .(5) نيرذنمو

 ؟ ١ 4 هّنْذإِب قحا نم هيف اوفلَتخا امل اونمآ نيذلا هّللا ىدَهَف

 .(©) كلذ نم قحلل اونمآ نيذلا هللا ىدهف هيف رافكلا فلتخا :ىدسلا لاق

 ١ 4 4 مُكلبَق نم اوَلَخ نيذلا ُلَكَم مكتأي امَلو

 :مهلئاق لاق ىتح ؛«بازحألا موي اذه مهباصأ :لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 .09 ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام

 ؟ ١ 5 4 َنيبرقألاو نيدلاوللف ري نم متقفنأ ام لُق نوقفني اذام كنولأسي »

 ىلع لجرلا اهقفني ةقفنلا ىه امنإو «ةاكز نككت مل :ةيآلا هذه تلزن نيح :ىدسلا لاق

 . ةاكزلا اهتخسنف ءاهب قدصتي ةقدصلاو .هلهأ

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2501/4 نايبلا عماج ١/4/8 5.

 حتف 21 روثنملا ردلا 2851/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 0 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4 نايبلا عماج (؟)

 51١١/١. ريدقلا

 .7174/4 نايبلا عماج (؟)

 .5079/4 قباسلا ردصملا (4)

 .؟١/147 روغنملا ردلا 284/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا «؟86/4 نايبلا عماج (5)
 .7 147/١ روشتملا ردلا (5)



 ؟174 مكلريَخ و هوائيش ارهركت نأ ىسعو مكل ٌهَرْك وهو لاتقلا مكيلع بسك
 ىف مكل نإ :مهل هللا لاقف «لاتقلا نوهركي اوناك نيملسملا نأل كلذو :ىدسلا لاق

 الو «نيكرشملا ىلع اورهظت ال نأ دوعقلا ىف مكلو «ةداهشلاو روهظلاو ةمينغلا لاتقلا

 .(2)اعيشاوبيصت ال واودهشتست

 هب رفكو هللا ليبس نع دّصَو ريبك هيف لاتق لق هيف لاتق مارَخلا رهّشلا نع كنولأسي
 ؟ ١17 4 لتقلا نم ربكأ ةنتفلاو هللا دنع ربكأ هنم هلهأ جارخإو مارحلا دجسملاو

 مهيلع رمأو رفن ةعبس اوناكو «ةيرس ثعب هع هللا لوسر نأ كلذو : (59 ىدسلا لاق

 نب دعسو «ةبتع نب ةفيذح وبأو « رساي نب رامع » مهيفو «ىدسألا شحج نب هللا دبع

 ء(ءاضيب نب لهسو » «لفون ىنبل فيلح ( , ىملسلا ناوزغ نب ةبتعو ) « ( صاقو ىبأ

 عم بتكو «باطخلا نب رمعل فيلح « ىعوبريلا هللا دبع نب دقاوو » « « ةَّرْيِهَف نب رماعو)
 ناك نم :هباحصأل لاقف ةلخن نطب لزني ىتح هأرقي ال نأ هرمأو ءاباتك شجح نب هللا دبع

 نب دعس هنع فلختو راسف هلع هللا لوسر رمأل ضام ىنإف «صويلو ضميلف توملا ديري
 نبا راسو ءامهتابلطي ) نارحي 0( ايتأفءامهل ةلحار الضأ «ناوزغ نب ةبتعو ؛صاقو تأ

 ىلا باحصأ اهمدغ ةمينغ لوأ تناكف «هلا دبع ب دقاو هلق «ىمرضخلا نب ورمع لو

 اودافي نأ ةكم لهأ دارأ لاومألا نم اومنغ امو «نيريسألاب ةنيدملا ىلإ اوعجر املف هلي

 ؛هبحاصو دعس عجر املف «( انابحاص لعف ام رظنن ىتح وه: ىبنلا لاقف «نيريسألاب

 .هللا ةعاط عبتي هنأ معزي هتيم دمحم :اولاقو نوكرشملا هيلع رجفف «نيريسألاب ىداف

 ىف هانلتق اننإ :نوملسملا لاقف ءبجر ىف انبحاص لتقو «مارحلا رهشلا لحتسا نم لوأ وهو

 دنع ربكأ نيكر شملا رشعم اي متنأ متعنص امو «لحي ال « 6 مارحلا رهشلا نع كنولأسيإل»

 « هباحصأو هللا لوسر هنع متددصو « هللاب مترفك نيح مارحلا رهشلا ىف لتقلا نم هللا

 515/١. ريدقلا حتف 25 59/١ روشنلا ردلا 855/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 544 551/4 نايبلا عماج (1)

 ىبأ نع « ىدسلا نع ءرصن نب طابسأ نع «دانقلا دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم قيرط نم ىربطلا هلصو )١(

 نايب قبس دقو .هّلَي ىبنلا باحصأ نم سان نعو ءدوعسم نبا نع «ةرم نعو ؛سابع نبا نع ؛حلاص ىبأ نعو ؛كلام
 نع ثيدحلا دنع لوألا مسقلا ىف «بايترالا ىف هل ركاش دومحم ذاتسألا ةقفاومو ءدانسإلا اذه ىف ىربطلا بايترا

 .( ىناثلا ردصملا ) هريسفت ىف ىدسلا رداصم
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 هلوقو « لتقلا نم هللا دنع ربكأ هلم دمحم اوجرخأ نيح هنم مارحلا دجسملا لهأ جارخإو

 )١©. مارحلا رهشلا ىف لتقلا نم هللا دنع مظعأ ىهو«كرشلا ىه  ةئتفلاو 2: ىلاعت

 ”) ةرخآلا ىدامج نم موي رخآ ىف كلذ ناك :لاق ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأو

 امهعفن نم ربكأ امُهمثِإو سانلل عفانمو ريبك مث امهيف لق رسيملاو رمخخلا نع كنولأسي )»
 ؟ ١9 وفعلا لق نوقفني اذام كتولأسيو

 نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع ؛نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 مثإف © ريبك مثإ امهيف )>:ىلاعت هلوقو « رامقلا وه 4 رسيملا 5 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا

 قحلا عنميف لجرلا رماقي نأ :رسيملا مث ؛إو «سانلا ىذؤيف ركسيف برشي لجرلا نأ : رمخلا

 باصي اميف :رسيملا ةعفنمو ؛هلسقو هتذل ىف رمخلا ةعفنم نإف : امهمفانم امأو 279 ملظيو

 .(4) رامقلا نم

 نمحرلا دبع عنص ىتح «اهنوبرشي كلذب اولازي ملف ةيآلا هذه تلزنأ :ىدسلا لاق

 | اهيأي لق ا>:أرقف ءبلاط ىبأ نب ىلع مهيفو هتيم ىبنلا باحصأ اعدف ءاماعط فوع نب

 ال اومآ نيذلا اهيأي إف :لاقف رمخلا ىف ددشي لجو رع هللا لرتأف ءاهمهفي ملو 4 ثورفاكلا

 تناكف 45 ةيآ ءاسنلا ةروس 4 نوُلوُقَت ام اوُمّلعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت

 ةالص ىلإ نوموقيف ءفصتتي وأ راهنلا عفتري ىتح رجفلا ةالص نم نوبرشي الالح مهل
 اهنوبرشي مث  ءاشعلا ىهو  ةمتعلا نوّلصي ىتح اهنوبرشي ال مث ءنوحصم مهو رهظلا
 كلذب اولازي ملف ءاوحص دقو رجفلا ةالص ىلإ اوموقي مث ءاومانيو ليللا فصتني ىتح

 لجر مهيف هلع ىبنلا باحصأ نم اسان اعدف اماعط صاقو ىبأ نب دعس عنص ىتح اهنوبرشي

 ءاورس ءرمخلا نم اوبرشو اولكأ املف «هيلع مهاعد مث «ريعب سأر مهل ىوسف «راصنألا نم
 فنأ رسكف «ريعبلا ىحل ىمرف ءراصنألا بضغف ءىشب دعس ملكتف «ثيدحلا ىف اوذخأو

 مالزألاو باصنألاو ٌرسيملاورمنخلا امْنِإ :لاقو .اهميرحتو رمخلا خسن : هللا لزنأف دعس
 : ىلاعت هلوق امأو 2220© 91١ ةيآ ةدئاملا ةروس « هونشجاف ناطيشتلا لمع نم سجر

 )١( روثنملا ردلا 2305/4 نايبلا عماج  750/1١ىناعملا حور ١/408 .

 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) ١/851.

 7586 2554/4 نايبلا عماج (*)

 .75/8/4 قباسلا ردصملا (:)

 475/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا ," 4/4 نايبلا عماج (ه)
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 ١ لضفلا وهف * وفعلا لق )(.

 ملي هللاو مكناوخإف مهوطلاخُ نإو ريح مهل ٌحالصإ لق ىماتيلا نع كنولأسي ا
 ٠ ١ 4 مكتنعأل هللا ءاش ولو حلصُملا نم دسم

 ةعصق ىف هعم اولكأي ال ىتح « ميتيلا ىف نوددسي برعلا تناك :ىدسلا لاق

 هنع هولأسف « هِيَ ةكيع ىبنلا ىلإ اوءاجف ءامداخ اومدختسي الو ءاريعب هل اوبكر ي الو .ةدحاو

 هعم لكأي ؛هطلاخي نأو ءريخ هل هرمأو هل ام هل حلصي 4 ريخ مهل ٌحالصإ ط :لاقف

 دسفملا ملعي هللاو و دوجأ وهف همداخ مدختسيو .هلمحيو هتلحار بكريو ؛همعطيو

 .20 مكيلع ددش :ىأ 4 مكتنعأل هللا ءاش ولو ل: ىلاعت هلوق امأو (2") 4 حلصملا نم

 ريخ ٌةنمؤم ةمألو نمؤي ىتح تاكرشأملا اوحكتتالوإو

 57١4 مكتجعأ ولو ةكرشم نم

 دبع اي ىه ام » :هّتيَم ىبنلا لاقف ءاهربخب هربخأف هتيم ىبنلا ىتأف عزف مث ءاهمطلف ءاهيلع

 هللا الإ هلإ ال نأ دهسشتو «ءوضولا نسحتو « ىلصتو موصت ىه هللا لوسر اي لاق (؟ هللا

 اهنقتعأل قحلاي ”كثعب ىذلاوف :هللا دبع لاف . ( ةنمؤم هذه »:هتيقَت لاقف «هللا لوسر كنأو

 .«1 ةقباسلا ةيالا مهيف هللا لزنأف «مهباسحأ ىف ةبغر مهوحكتيو , نيكرشملا ىلإ اوحكني ش

 ىتح نهوبرقت الو ضيحما يف ًءاسّنلا اولزتعاف ىذَأ وه لق ضيحما نع كنولأسيو ل

 ٠77 4 هّللا مكر مأ ثيح نم نهوتأف َنرِهَطَت اذإف َنرهطَي

 حادحدلا نب تباث ١ وه كلذ نع هيي لوسرلا لأس ىذلا لئاسلا نإ :ىدسلا لاق

 نم ]ف :ىلاعت هلوق امأو رذقف :ىذأ امأ (ىّذأ وه لق ل: يلاعت هلوقامأو «2*) « ىراصنألا

 .(9 رهّظلا نم :ىأ 4 هّللا مُكرَمأ ثيح

 )١( روثنملا ردلا ,4//1*5 نايبلا عماج 587/1١.

 .58 4/4 نايبلا عماج (؟)

 ه1: قباسلا ردصملا (؟)

 8109/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا 2558/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 279/4 نايبلا عماج (4)

 418/١. ىناعملا حور 250/1١ روقنملا ردلا ؛"375/ نايبلا عماج (0)

 .71/4/4 نايبلا عماج (7)



 ١7 # مكسفنأل اومدقو متئش ىنأ مكّنرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسن إذ

 هلوق امأو ءاهيف ثرحي ةعرزم ىهف :ثرحلا امأ # مكل ثرح» :ىدسلا لاق

 «اهربد نم اهتأت الو ءاهلبق نم تكش فيك كئرح تا 4 متئش ىنأ مُكَنرح اوتأف )>: ىلاعت
 .©) ريخلاف ( مكسفنأل اومالقو ل :هلوق امأو 2 ) متكش فيك : لاق  متئش ىنأ زل :هلوقو

 ؟ 7 4 4 سانلا نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ مُكناميأل ةضرع هللا اولعجت الو
 نيبو كنيب ضرعيف : ةضرع امأ 4« مكناعيأل ةضرع إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 اذ ربي ال فلحي لجرلاف © اوربت طامأو .هلصت الو هملكت ال هللاب فلحتف ءرمآلا لجرلا

 ىلابي الو هربيلو همحر ىذ نيبو هنيب هنيميب ضرعي ال نأ هللا رمأف «تفلح دق :لوقيف همحر

 امهنيب حلصي ال نأ فلحيف هنايصعيف نينثالا نيب حلصي لجرلاف # اوحلصت فب امأو « هنيميب

 5 تارافكلا لزنت نأ لبق اذهو «هنيميب ىلابي الو حلصي نأ هل ىغبنيف

 * 75 4 مُكبوُلُف تبسك امب مُكذخاؤي نكلو مكناميأ ىف وغللاب هللا مُكذخاؤي ال إف

 الف «كلذك اهنأ ىري وهو نيميلا ىلع فلحي لجرلاف :( وغللا » امأ :ىدسلا لاق

 امف :ىأ # مكبولق تبسك امب إ:ىلاعت هلوق امأو 4 ةرافك هيلع سيلف ءكلذك نوكت
 2 أ ىضقي نأ ةدارإ ةبذاك اهنأ ملعي نيميلا ىلع فلحي لج رلاف؛مكيولق ' تدقع

 ةضدقع امم مكتلخ وي نكلو ف لاعت هلا لاق رمل نيميلا هذه ؛ كلذ نم اريخ ىري.

 .2© ةرافك اهل هذهف :«ناميآلا

 "717 4 رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل 9ط
 .29 اهسفنب قحأ ىهو «ةنئاب قلاط ىهف رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :ىدسلا لاق

 ىف ُهّللا َقَلَخ ام نمتكي نأ نهَل لحي الو ِءورُق ةئالث نهسفن هنأب نصبرتي تاقّلطملاو إذ

 4//4١1. قباسلا ردصملا )١( .146.6 ”ة5/4 قباسلا ردصملا )١(

 577/1١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «471/4 نايبلا عماج (؟)

 ؛ىدسلا نع «ليئارسإ نع هللا ديبع نع « ورمع نب دمحم نع ىربطلا نع رثأ ) ةيآلا هذه ىف درو

 ةبضاغم ناسنإ نيبو هنيب نوكي نأ وأ ءقدصتي الو هتبارق ملكي الأ لجرلا فلحي نأ وه » : سابع نبا نع هثدح نمع

 .. «( # مكناميأل ةضرع هللا اولعججت الوإل «هنيع نع رفكي :لاق تفلح دق :لوقي و ءامهنيب حلصي ال فلحيف

 . 47٠ / 4 نايبلا عماج

 .407/4 قباسلا ردصملا (8) ْ .573/54 نايبلا عماج (5)

 5754/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت « 5,85 /4 نايبلا عماج ()
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 نإ كلذ ىف نهدرب قحأ نهتلوعبو رخآلا مويلاو هّللاب نمؤي نك نإ نهماحرأ
 ١ ؟ 8 4 ًاحالصإ اودارأ

 قلطي نأ ديري ىذلا لجرلاف 227 ضيح ثالنف 4 ِءوُرُق ا: :ىلاعت هلوق امأ ىدسلا لاق
 « عضت ىتح هتمتك دقو اهقلطيف «هقرافت نأ ةدارإ ؛همتكتف ؟لمح كب له :اهلأسيف هتأرما

 هلوقو (©) ةرغاص اهتعجرب قحأ اهجوزو «هتمتك امل ةبوقع هيلإ درت اهنإف كلذب ملع اذإو
 اهجوز تمتك مل ةبوقع ةرغاص اهتعجرب قحأ : ىأ # نهدرب قحأ نهتلو عبو !:: ىلاعت
 .(20 لمحلا نم

 ام اوذخأت نأ مُكَل لحي الو ناسحإب حيرسَت وأ فورعمب كلاسمإف ناترم قالّطلا )ف

 هللا َدودُح اميقُي الأ متفخ نإ هّللا َدوِدُح اميقي الأ افاخي نأ الإ ًائيش نهومتيتآ

 ؟؟9 4 هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف

 هيف اهيلع نوكي ىذلا تاقيملا وهف :# اكرم قالّطلا إ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ىأ كسمب نأ نتنا وأ ةدحاو قلط اذإف 4 فورعمي كاسيإ ظ:هلوق امأو © ةعجرلا

 ناسحإلاو !اهسفنب قحأ نوكتق « اهتدع ىضقنت ىتح اهنع تكس امإو.فورعمب عجاري

 اوذخأَت نأ مُكَل لحُي الو :٠ ىلاعت هلوق امأو «20) اهمتشي الو اهيذؤي الف اهقح اهيفوي نأ وه

 ءامسق كل ربأ ال هللاو :لوقت نأ كلذو «ءادفلا هل لح دقف هللا دودح اميقي مل اذإف .# هللا

 اذإف «هللا دودح وهف «ةبانج نم كل لستغأ الو ءاسفن كل مركأ الو ءارمأ كل عيطأ الو

 0 اهقلطيو هذخأي نأ جوزلل ءادفلا لح دقف كلذ ةأرملا تلاق 0

 ٠٠ © هريغ اجرز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف

 حكنت ىمح دعب نم هل لحت الف # نيتقيلطتلا دعب اهقلط نإف :ىدسلا لاق

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا « 501/5 نايبلا عماج ١/ 2470ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/770.

 نايبلا عماج (؟) 57/4 0.

 .55؟9/54 قباسلا ردصملا (5)

 .ه147 2041/4 قباسلا ردصملا (5)

 . 775/١ ميظعلا نآرقلاريسفت «45/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا غ0 47/4 نايبلا عماج (0)

 .0 48/4 نايبلا عماج (5)

 .ه50/54 قباسلا ردصملا (7)

 *؟ ١



 600 ةثلاثلا هذهو .# هريغ اجوز

 الو فورعمب نهوحرَس وأ فورعمب نهوكسمأَ َنِهلجأ علب ءاسنلا متَّلط اذإو ف

 ؟١ #« اودتعتل ًارارض نهوكسمت

 ىتح «هتأرما قّلط ( راسي نب تباث ١ ىعدي راصنألا نم لجر ىف تلزن :ىدسلا لاق

 ةعست اهل تضم ىتح كلذ لعفف ءاهقلط مث اهعجار ةثالث وأ نيموي:الإاهتدع تضقتنا اذإ

 .2) # ارارض نهوكسمت الو آ:هللا لزنأف ءاهراضي ةراضم رهسشأ

 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نهّلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو ا

 ؟7 4 فورعملاب مهتيب اوضارت اذإ

 تقلط :لاقف رباج امأف ءاهتعجر ديري عجر مث ءاهتدع تضقناف «ةقيلطت اهجوز اهقلطف

 تلزنف ؛هتضار دق ءاهجوز ديرت ةأرملا تناكو ؟ةيناثلا اهحكنت نأ ديرت مث انمع ةنبا

 . 29 ةيآلا هذه

 ؟ ٠ 4 نهدالوأ نعضري تادلاولاو إل

 هل عضرت اهنإو ءدلو اهنم هلو هتأرما قلطي لجرلاف «# تادلاولا ه امأ :ىدسلا لاق

 #5 4 كلذ لثم ثراولا ىلعو ل
 .©© ةوسكلاو ةقفنلا نم دلولا ىلع ام لثم دلولا ثراو ىلعو :ىدسلا لاق

 ١8  امهنم ضارت نع الاصف اًدارأ نإف

 .(9 هامطفيلف كلذب ايضارتف نيلوحلا لبق هامطفي نأ ادارأ نإ :ىدسلا لاق

 )١( قباسلا ردصملا 085/4.

 476/١. ىناعملا حور 2586/١ روثشنملا ردلا ©/٠١: نايبلا عماج (؟)

 51414/١. ريدقلا حتف ١//235810 روغنملا ردلا 587/1١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 57 /0 نايبلا عماج ()

 .1517//؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 78/8 نايبلا عماج (4)

 .؟١/45 ريدقلا حعف 2531/1 روثنملا ردلا غ475/ نآرقلا ماكحأل عماجلا 10 .5/ نايبلا عماج (5)
 . 58/8 نايبلا عماج (0)

 ها؟ ١



 مكيلع حانُج الف مُكَدالوأ اوعضرتسن نأ متتدرأ نإو

 ؟ مم « فورعملاب متيتآام متمّلَس اذإ

 عضرتستف «ىنبل بهذ دقف هب ىل ةقاط ال:  مألا ىنعي  ةأرملا تلاق نإ :ىدسلا لاق
 600 تعضرأ ام ردقب اهرجأ اهل ملسيلو ءىرخأ هل

 ؟ 7 44 فورعملاب نهسفنأ ىف نلعف اميف مكيلع َحانج الف َنَهَلَجَأ نغلب اذإف
 | 60 حاكنلا وه :ىدسلا لاق

 © 4 افورعُم الوق اوُلوقت نأ الإ ارس
 «ملسيف لجرلا لخدي نأ: # مكسفنأ ىف متننكأ وأ 9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاقو

 لوقي # ارس نهودعاوت ال نكلو 1>:ىلاعت هلوقو ء ءىشب ملكتي الو ءاش نإ ىدهيو
 .2) ىريغ ىحكنت ال ادهع اهيلع ذخأيو «جوزتأ انأف ءكسفن ىلع ىكسمأ :لجرلا

 مكنإ هللاو :لوقيف اهتدع ىف ىهو ةأرملا ىلع لخدي لجرلا :ىدسلا لاقو

 لوقلا اذهف نكي ءىش ردقي نإو ؛ىننيبجعتل كنإو ««*) ةبغرل مكنإو مارك ءافكأل
 .2©) ف ورعملا

 :لاق © ارس نهودعاوت ال نكلو !8:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 هك انرلاوه

 ؟ 4 ةضيرُف نِهَل اوضرفت وأ نهوَسَمَت مل ام ًءاسّنلا ِمَتَقَّلَط نإ مكيلع حانجال

 هيلع امنإف اهب لحدي نأ لبق اهقلطيف « ةأرملا هل بهوت لجرلا اذه : ىدسلا لاق

 )١( قباسلا ردصملا (؟) 79/6 قباسلا ردصملا 4/0 9.

 )*( نايبلا عماج /8 ٠١ روشنمل ردلا «.5//49 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١/795

 نع «ىدسلا نع «نايفس نع ؛ىيحيو نمحرلا دبع نع ؛راشب نبا نع ىربطلا نع رْثأ درو (7) ةيآلا ىف
 نايبلا عماج . ميهاربإ ٠١5/8 .

 ) )4نايبلا عماج ©/54  2١١ميظعلا نآرقلا ريسفت .ةأرملا دصقيو «ةبيغرلا هنمو كيف بغري ىأ :ةبغرل هلوقو ١//181.

 نايبلا عماج (ه) ©/4  21١ميظعلا نآرقلا ريسفت ١//781.

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١//7/81.

١+ 



 ,2() ةعتملا

 ىوقعلل برقأ اوفعت نأو حاكتلا ٌةَدَقَع هدّبب ىذلا وفعُي وأ نوفعي نأ الإ

 ”1 4 مكنيب لضفلا اوسدت الو

 وأ اهقادص ضعب عدت نأ بيثلاف : 4 نوفعُي نأ الإ !>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ىنعي  ةلصلا ىلع دحاو لك صخخ # مكنيب لضفلا اوسدت الو #:ىلاعت هلوقو
 .«*9 ةلصلا ىلع ةأرملاو جوزلا

 ؟/ 4 نيتناق هّلل اوموقو

 .(©)7 توكسلا ىأ ةيآلا هذه ىف تونقلا :ىدسلا لاق

 ؟ "4 4 ًانابكر وأ ًالاجرَف متفخ نق لذ

 ىمؤي لجرلا ىلصي متلتاق اذإف ,مكلجرأ ىلعف :4 الاجر ا:هلوق ىف ىدسلا لاق

 جارخإ ريغ لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزآل ةيصو اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو
 ” 4٠١ 4 فورعم نم نهسفنأ ىف نلعف اميف مكيلع حانج الف نجرخ نإ

 اهانكسو اهتقفنب هتأرمال ىصوأ تام اذإ لجرلا ناكةيآلا هذه تلزن موي :ىدسلا لاق

 رهشأ ةعبرأ ىضقنت نيح تجرخ ىه نإف ءارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع تناكو «ةنس

 ةيآ لزنت نأ لبق اذهو #4 نجرَخ نإف إ»:ىلاعت هلوق كلذف ةقفنلا اهنع تعطقناو ءارشعو

 .©9 ةقفن الو ىنكس اهل نكي ملو ءاهبيصن تذخأف «نمثلاو عبرلا هخسنف «ضئارفلا

 )١( ه/ه نايبلا عماج  2١1ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/785.

 ١. 5 5/9 نايبلا عماج (؟)

 ١. 55/8 قباسلا ردصملا (")

 . ت1 نايبلا عماج (4)

 . 7548/١ ريدقلا حتف ٠١57/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,71/ه نايبلا عماج (5)

 7595/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «؟ ؛ ١/ه نايبلا عماج (7)

 7557/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «7 517/0 نايبلا عماج (9)

 هه ١



 000 003 همس مع ا اهلا 2 1 22

 هللا مهل لاقف توملا ردح فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ نيذلا ىلإ رت ملأ

 ؟ 4" # مهايحأ مث اوتوم

 «نوعاطلا اهب عقو «7)23 طساو لبق « نادرَواَد » :اهل لاقي ةيرق تناك :ىدسلا لاق

 تمي ملف ءنورخآلا ملسو «ةيرقلا ىف ىقب نم كلهف ءاهنم ةيحان اولزنف ءاهلهأ ةماع برهف

 اوناك ءالؤه انباحصأ :اوقب نيذلا لاقف «نيملاس اوعجر نوعاطلا عفترا املف «ريبك مهنم

 ىف عقوف ,مهعم نجرخنل ةيناث نوعاطلا عقو نئلو ءانيقب اوعنص امك انعنص ول ءانم مزحأ
 مهادانف (22 حيفأ داو وهو «ناكملا كلذ اولزن ىتح افلأ نوثالثو ةعضب مهو اوبرهف «لباق

 « مهداسجأ تيلبو اوكله ىتح اوتامف ءاوتوم نأ :ىلعأ نم رخآو .ىداولا لفسأ نم كلم

 ىوليو «مهيف ركفتي لعجف ؛مهيلع فقو مهأر املف «(« ليقزح ):هل لاقي ىبن مهب رمو
 لاق  ؟مهيبحأ فيك مهيف كيرأ نأ ديرتأ ليقزح اي :هيلإ هللا ىحوأف «هعباصأو 20 هقدش

 .دان :هل لاقف .معت :لاقف  مهيلع هللا ةردق نم بجعت هنأ ركفتي ناك امنإو :ىدسلا

 «ضعب ىلإ اهضعب ماظعلاريطت تلعجف ىعمتجت نأ كرمأي هللا نإ ماظعلا اهتيأي»:ىدانف

 نأ كرمأي هللا نإ ,ماظعلا اهتيأي :دان نأ هيلإ هللا ىحوأ خث ؛ماظع نم اداسجأ تناك ىتح
 :ىدانف ءدان : هل ليق مث ءاهيف تتام ىتلا اهبايث تدتراو ءامدو امحل تستكاف ( امحل ىسكت

 . (*0 اوماقف ((ىموقت نأ كرمأي هللا نإ داسجألا اهتيأي 2(

 ؟ 4 ه 4 ةريثك ًافاعضأ هَل هَفعاَضََف ًانسَح ًاضرَق هللا ضرقي ىذلا اذ نم إل

 .© وه ام دحأ ملعي ال فيعضتلا اذه 4 ةريثك ًافاعضأإ:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 مهل ىبنل اولاق ذإ ىسوم دعب نم ليئارسإ ىنب نم ألملا ىلإ رت ملأ
 ؟ 45 4 هّللا ليبس ىف لتاقن اكلم انَل ثعبا

 29 تولاج ةقلامعلا كلم ناكو ؛ةقلامعلا نولتاقي ليئارسإ ونب تناك : ىدسلا لاق

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت «07”3/© نايبلا عماج شماه ؛خسرف امهنيب ءهطساو قرش ىحاون نم :نادرواد ١/59/8.

 )١( نايبلا عماج شماه « رشتنملا عساولا :حايفلاو «حيفأ 0/١17١

 )( قباسلا عضوملا . ىري امم ابجعتم هلامأ :هقدش ىول .

 ) )4روثنملا ردلا «507/© نايبلا عماج ١/ »7٠0ىناعملا حور 445/1١.

 ) )5ريدقلا حتف ل7١ نآرقلا ماكحأل عماجلا نايبلا عماج ١/557.

 ) )5.؟594/© نايبلا عماج شماه . ( تايلج » ةاروتلا ىف :تولاج

 ص نم تايالا ريسفت ىف 547  50١نم نارقلا ىف ركذ ام انعسيو «كلذ ىلإ هبتنيلف «تايلئارسإلا نم ريثك
 ص تاعوضوملاو تايليئارسإلا : رظنا . مهنع ثيدحلا 50١ .١ رشانلا ( .

١5 



 ونب تناكو «مهتاروت اوذخأو ةيزجلا مهيلع اوبرضف «ليئارسإ ىنب ىلع اورهظ مهنأو
 ىقيي ملف ءاوكله دق ةوبنلا طبس ناكو .هعم نولتاقي ايبن مهل ثعبي نأ هللا نولأسي ليئارسإ
 ىرت امل « مالغب اهلدبتف ةيراج دلت نأ ةبهر ؛تيب ىف اهوبحسف اهوذخأف «ىلبح ةأرما الإ
 هتمسف «امالغ اهقزري نأ هللا وعدت ةأرملا تلعجف ءاهدلو ىف ليئارسإ ىنب ب ىف ةبغر نم

 هل هتملسأف «خيش هلفك و ءسدقملا تيب ىف ةاروتلا ملعتي هتملسأف «مالغلا ربكف ( نوعمست ١
 ىلإ مئان مالغلاو «ليربج هاتأ ايبن هللا هثعبي نأ مالغلا غلب املف «هانبتو مهئاملع نم ناكو
 (9 (لوامشايو .خيشلا نحلب نحلب هاعدف 2١ ( هريغ دحأ هيلع نمتي ال ناكو » خيسشلا بنج

 . «مالغلا ع زفيفءال :لوقي نأ خيشلا هركف ذ «ىنتوعد هاتبأ اي :لاقف ,خيسشلا ىلإ اعزف مالغلا ماقف

 :لاقف؟ىنتوعد :لاَقف اضيأ مالغلا هاتأف ةيناثلا هاعد مث «مانق عجرف ملف عجرا «ىنب اي :لاق

 بهذا :لاقف ليربج هل رهظ ةثلاثلا تناك املف .ىنبجت الف «ةثلاثلا كتوعد نِإف منف عجرا

 :اولاقو .هوبذك مهاتأ املف ءايبن مهيف كثعب دق هللا نإف كبر ةلاسر مهغلبف كموق ىلإ
 ليبس ىف لتاقن اكلم انل ثعباف اقداص تنك نإ :اولاقو ")كل نمت ملو ةوبنلاب تلجعتسا
 .(9 اولتاقت الأ لاتقلا مكيلع بتك نإ ىسع :نوعمسش مهل لاقف «كتوبن نم ةيآ هللا

 انيلع كلا هل وكي ىتأ اولاق الم تولاط مككل ثَعَ دق هلا نإ مسن مهل لاقو )»
 مكيلع هافطصا هللا نإ لاق لاما نم دعس تي ملو هنم كلاب قحأ نحنو

 ؟ 417 4 مسجلاو ملعلا ىف ةطسب هدازو

 ىلع ارادقم نوكت ىصعب ىتأف نوعمش ليئارسإ ونب تبذك امل : ىدسلا لاق
 ءاصعلا هذه لوط هلوط نوكي مكبحاص نإ :لاقف ءاكلم مهيف ثعبي ىذلا لجرلا لوط

 هل رامح ىلع ىقسي ءاقس الجر تولاط ناكو ءاهلثم اونوكي ملف اهب مهسفنأ اوساقف
 لاقف ءاهلثم ناكف ءاهب هوساقف «هوعد هوأر املف «قيرطلا ىف هبلطي قلطناف ؛هرامح لضف
 كنم بذكأ طق تنك ام :موقلا لاق .اكلم تولاط مكل ثعب دق هللا نإ :مهيبن مهل
 هعبتنف لاملا نم ةعس تؤي مل «ةكلمملا طبس نم وه سيلو ةكلمملا طبس نم نحنو !!ةعاسلا

 .ءاوس ءاتلا ديدشتب  هنمتئاو هنمأ :نمتي ال (1)

 )١( نأ ىلع لدي ربخلا اذه رهاظو « « ليومش ةىربطلا خيرات ىفو «ةجهللاو ةغللا : نحللا ٠ ليومش » وه«نوعمش «

 ىربطلا خيرات 19/5 نايبلا عماج شماه  دحاو ىنعمب ناتغل امهنأو ١/41"
 .؟5 9/8 نايبلا عماج شماه . ناح : ىأ : انيأ نيكي نآ نم : كل نعت مل (')
 ردلا « 5.0/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 6١١ه ٠١61/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,؟ 34 © نايبلا عماج (5)

 .104 2451/١ ىناعملا حور ء”١/8١ روثنملا

 ها/ ١



 .2) 4 مسجلاو ملعلا ىف ٌةَطسَب هدازو مُكيلع هافطصا َهَّللا نإ ل: ىبنلا لاقف .كلذل

 ؟ 48 4ةكئالملاهَلمحت نوراه لآو ىسوم لآ كرت امم ٌةيقَبو مكبر نم ٌةنيكس هيفإ»

 اهيف لسغي بهذ نم تسط :ةنيكسلا 4 ٌةنيكس ٠) :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 توقاي نم « انغلب اميف « حاولألا عضو اهيفو ءىسوم هللا اهاطعأ «ءايبنألا بولق
 ىصع اهنإف ةيقبلا امأ: لاق 6 ىسوم لآ كرت امم ةّيقَبو إ>: ىلاعت هلوق امأو «2") دجربزو

 .(©حاولألا "7ةضاضرو ىسوم

 نم الإ نم نفسي مل نمو نم سيف نم برش نم رهن ميم هللا نإ!
 اونمآ نيذلاو وه هزواج املف مهسم اليلق الإ هنم اوبرَشَف هديب ًةفرغ فرتغا

 مهنأ نونُظَي نيذلا لاق هدونجو تولاجب َمويلا انل ةقاط ال اولاق هعم

 ؟ 49 4 هللا نذإب َةريِنَك َةَبَف تبَلَع ةليلق ةئف نم مك هّللا وقالم

 توباتلا حبصأ امل : :لاقو « 0*2 نيطسلف رهن وه : رهنب )ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 مظعأ نم تولاج ناكو ؛تولاط عم اوجرخخو «نوعمّسش ةوبنب اونمآ «توُناَط راد نم هيف امو
 وه مزهي ىتح هباحصأ هيلإ عمتجي الو «دنجلا ىدي نيب ريسي جرخف ءاسأب مهدشأو سانلا

 نم ةبيه هنم اوبرشف 4 رهتب مُكيلتبم هللا نإ إ»:تولاط مهل لاق اوجرخ املف ءىقل نم

 نمو «شطع هنم برش نمف ءافلأ نوعبسوةتس عجرو فالآ ةعبرأ هعم مهنم ربعف «تولاج
 مويلا انل ةقاط ال اٍ:اولاق رهنلا تولاط زواج املف «(77 ىور ةفرغالإ هنم برشي مل

 .514177 25 415/١ ىربطلا خيرات 25١5/١ روقنملا ردلا 05”2/ه نايبلا عماج (1)

 .57748/© نايبلا عماج (؟)

 ىف هل لصأ ال بئارغلا نم هيف امعو توباتلا نع درو ام رثكأ »:  ةيآلا هذهل هريسفت ىف رانا بحاص لاق

 «سفنلا هيلإ نكست ام ةغللا ىف ةنيكسلاو «ةنيكس هيف نأب قطان ىلاعت هللا ىحوأ امنإو  دوهيلا بتك  بتكلا كلت

 هيلإ نكست ءىشلا اهنأ نم حابر نب ءاطع هلاق ام ةنيكسلا ىنعم ىف قحلاب لاوقألا هذه ىلوأو .. .بلقلا هب نئمطيو

 . ( رشانلا ) « تايآلا نم سوفنلا

 .اعطق هرسك :ءىشلا ضرو « هنم رسكت ام وهو : فاكلا مضب - ةراسُك : -ءارلا مضب - ءىشلا ةضاضر :ةضاضر (1)

 575/8 نايبلا عماج شماه

 ١١98/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 7 47/7 ىربطلا خيرات 7” /ه نايبلا عماج (4)

 .715/© نايبلا عماج (ه)

 . ( ديدش راصتخاب ) ٠7/1١" ميظعلا نآرقلا ريسفت «ظفللا اذه ريغب 7396/١ روثنلا ردلا «#  /ه نايبلا عماج(7)

 هم ١



 ىف ضاخو «نونامثو ةعضبو ةئامتسو فالآ ةثالث اضيأ هنع عجرف 4 هدونجو َتوُلاجب
 تولاجب مويلا انل ةقاط ال ظ:اولاق نيذلا قيرفلاف(') ردب لهأ ةدع ءرشع ةعضبو ةئامثلث

 مهنأل ؛هدونجو تولاج لاتق دهش نمم اوسيلو «قافنو هللاب رفك لهأ مه # هدونجو

 .(")رهنلا نم مهبرشب هللا رمأاوصع نيذلا مهو ءهعم تبث نمو تولاط نع اوفرصنا

 00 نونقيتسي نيذلا :ىأ :# َنونُظَي نيذلا إ» :ىلاعت هلوق امأو

 ؟ ه١ 4 ةّمكحلاو كلما هللا هاتآو تولاج ُدواد َلَعقو هللا نذإي مهومّرَهَف )»

 هل انبا رسثع ةثالث عم ربع نميف  دواد وبأ تولاط عم رهنلا ذثموي ربع :ىدسلا لاق

 : لاقف هتعرص الإ ائيش ىتفاذقب ىمرأ ام هاتبأ اي :لاقف موي تاذ هاتأف «هينب رغصأ دواد ناكو

 دقل هاتبأ اي : لاقف ىرخأ ةرم هاتأ مث ,« كتفاذق ىف كقزر لعج دق هللا نإف « ىنب اي رشبأ

 :لاق .ىنجهي ملف هينذإب تذخأف «هيلع تبكرف ءاضبار ادسأ تدجوف لابجلا نيب تلخد

 نيب ىشمأل ىنإ هاتبأ اي :لاقف ءرخآ اموي هاتأ مث هللا هكيطعي ريبخ اذه نإف «ىنب اي رشبأ
 هكاطعأ ريخ اذه نإف ,ىنب اي رشبأ : لاقف .ىعم حبسي الإ لبج ىقبي امف «حبسأف لابجلا
 هيلع(*) ىبنلا ىتأف ,ماعطلاب هتوخإ ىلإو هيلإ ىتأي هفلخ هوبأ ناك وايعار دواد ناكو .هللا

 مكبحاص نإ :لاقف تولاط ىلإ هب ثعبو «ديدح نم «* ١رونسو «نهد هيف نرقب مالسلا
 ىلع ليسيالو .هنم نهدي ىتح ىلغيف .هسأر ىلع نرقلا اذه عضوي تولاج لتقي ىذلا

 تولاط ىعدف «هألميف رونسلا اذه ىف لخديو «ليلكإلا ةئيهك هسأر ىلع نوكيو .ههجو
 له :دواد ىبأل تولاط لاق ءاوغرف املف ءدحأ مهنم هقفاوي ملف ؛هب مهبرجف ليئارسإ ىنب
 دواد هاتأ املفءماعطب انيتأي وهو 27 دواد ىنبا ىقب معن :لاق ؟اندهشي مل دلو نم كل ىقب
 :لاق «تولاج انب لتقت دواد اي انذحخ :هل نلقو هنملكف ءراجحأ ةثالثب قيرطلا ىف رم

 «ىتنبا هتجوز تولاج لتق نم :لاق تولاط ناكو «هتالخم ىف نهلعجف «نهذخأف
 هنم نهدا ىتح ىلغف ؛هسأز ىلع نرقلا عضو دواد ءاج املف «ىكلم ىف همتاخ تيرجأو

 - هيف لقلقت الإ دحأ هسبلي ملو ارافصم اماقسم الجر ناكو «هألمف رونسلا سبلو

 هنو نايبلا عماج (؟) 2718/1١ روثنملا ردلا ىء؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا © م/ه نايبلا عماج )١(

 5548/١. ريدقلا حتف 3018/1١ روشنملا ر دلا ,5557/ه نايبلا عماج (7)

 1 نايبلا عماج «نوعمش وه انه ىبنلا (4)

 .عردلاك ترحلا ىف سبلي :غوبدلا د دلجلا وهو ءدق نم سوبل وه « ةددشملا واولاو نونلاو نيسلا حتفب  'روئسلا (ه)
 1 .5514/ نايبلا عماج شماه

 .5314/8 نايبلا عماج (5)
 ضرملا نم ةرفصلا ىأ : ارافصمو ءأريي داكي ال مقسلا ريثك : اضيأ ةماقسم ةأرماو « ماقسم ) لجر : :لاقي : اماقسم (0)

 1 نايبلا عماج شماه « فعضلاو
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 تولاج ناكو «تولاج ىلإ ىشم مث :22) ضقنت ىتح هيلع بوثلا قياضت دواد هسبل املف

 «ىتف اي : هل لاقف «هنم بعرلا هبلق ىف فذق دواد ىلإ رظن املف ءمهدشأو سانلا مسجأ نم

 ىف اهلعجف «ةراجحلا جرخأف «كلتقأ انأ لب ال :دواد لاق .كتلتق نإ كمحرأ ىنإف عجرا

 - «قاحسإ ىبأ مساب ىناثلاو ,ميهاربإ مساب اذه :لاقف ءهاّمس ارجح اهنم عفر املك «ةفاذقلا

 كصف هلسرأ مث ءادحاوارجح راجحأألا تداعف ةفاذقلا رادأ مث «ليئارسإ ىبأ مساب ثلاثلاو

 ىتح «هنم ذفنت هبيصت ناسنإ لك لتقت لزت مل مث «هتلتقف هسأر تبقنف «تولاج ىنيع نيب هب
 دواد حكنأف تولاط عجرو «تولاج دواد لتقو «كلذ دنع مهومزهف !!دحأ ىيحي دكي مل

 دجو تولاط كلذ ىأر املف «هوبحأو دواد ىلإ سانلا لامف «هكلم ىف همتاخ ىرجأو ءهتنبا

 ىف رمخ نم قز ")هل ىجسف كلذ هب ديري هنأ «دواد هب ملعف «هلتق دارأف .هدسحو هسفن ىف

 .هقرخف ةبرض قرلا برضف «دواد بره دقو «دواد مانم ىلإ تولاط لخدفءهعجضم

 رثكأ ناك ام !دواد هللا محري :لاقف «هيف ىف رمخ نم ةرطق تعقوف «هنم رمخلا تلاسف .

 «هيلجر دنعو ؛هسأر دنع نيمهس عضوف «مئان وهو ةلباقلا نم هاتأ دواد نإ مث ءرمخلل هبرش

 :لاقف ءاهفرعف «ماهسلابرصب تولاط ظقيتسا املف « لزن مث (20هلامسش نعو «هنيمب نعو

 ءاموي بكر هنإ مث « ىنع فكف ىب رفظو هتلتقف هب ترفظ «ىنم ريخ وه «دواد هللا محري
 دواد ناكو ءدواد لتقأ مويلا :تولاط لاقف ءسرف ىلع تولاطو «ةيربلا ىف ىشمب هدجوف

 هللا ىحوأو ءاراغ لخدف دتشاف دواد عزفف «تولاط هرثأ ىلع ضكرف «كردي ال عزف اذإ

 توبكنعلا ءانب ىلإ رظن راغلا ىلإ تولاط ىهتنا املف ءاتيب هيلع تبرضف «توبكنعلا ىلإ
 .هكرتف هيلإ ليخف .توبكنعلا تيب جرخل انه اه لخد ناك ول :لاقف

 .«؟ تولاط كلمو نوعمسش ةوبن هاتأ :ىأ 4 ةمكحلاو كلملا ُهَّللا ةاتأو ل :ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج شماه .ققشتلاو رسكتلا توص وهو «ضيقن هل عمسو ققشت ىأ : ضقنت 556/8.

 عماج شماه . رمخلل ءاقس نوكيو ةدحاو لجر نم خلسي ةاشلا دلج : ىازلا رسكب  قزلا ؛هاطغ ءىسشلا ىجس (؟)

 نايبلا عماج (7) .75/ه نايبلا ©/©556.

 ) )4ميظعلا نآرقلا ريسفت 77١٠٠3/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا ل55 ع6 54 ,”57/هنايبلا عماج ١/2501

 روشنملا ردلا يع ١/719.

 اذه ضعب ىفو 0: مالكلا اذه ىلع ابيقعت ريثك نبا لوقو ةصقلا هذه نع لوألا مبسقلا ىف قيلعتلا قبس دقو

 رشانلا ) « ملعأ هللاو ةراكن ( .
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 الإ هدنع عفش ىذلا اذ نم ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هل مون الو ٌةنس هذخأت الإ
 عسو ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوطيحُي الو مُهَمْلح امو مهيدديأ نيب ام ملعي هنذاي

 58 4 ميظعلا ىلعلا وهو امُهظفح ُهدؤي الو ضرألاو تاومسلا هيسرُك
 مونلا 2) حير وهف :ٌةَسلا امأ : « موت الو ٌةَنس هدأت ال لف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 امو  ءايندلاف : «مهيديأ نيب ام !>: هلوق امأو . ") ناسنإلا سعنيف هجولا ىف ذخأي ىذلا

 :ىأ 4 ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوٌطيحي الو /:ىلاعت هلوقو ,2)ةرخآلاف # مهفلخ
 هيسرك عسو !:ىلاعت هلوقو («) مهملعي نأ وه ءاش امب الإ هملع نم ءىشب نوملعي ال

 وهو شرعلا ئدي نيب ءىسركلا فوج ىف ضرألاو تاومسلا نإف 4 ضرألاو تاومسلا
 .«©0هيلع لقني ال :ىأ 4 امهظفح هدؤُي ال ': :ىلاعت هلوق امأو «هيمدق عضوم

 دقف هّللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف ىغلا نم دشرلا َنْيِبَت دق نيدلا ىف هاركإ ال »
 ؟ ه5 4 اهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا

 ناك «( نيصحلا وبأ ):هل لاقي راصنألا نم لجر ىف ةيآلا هذه تلزن :(2ىدسلا لاق

 ءاوعجري نأ اودارأو اوعاب املف ء«تيزلا نولمحي ةنيدملا ىلإ ماسلا نم راجت هل مدقف «نانبا هل

 ىتأف «مهعم ماشلا ىلإ اعجرو ءارصنتف ةينارصنلا ىلإ امهوعدف «نيصحلا ىبأ انبا مهاتأ

 ملو 4 نيدلا ىف هاركإ ال ل: : تلم لاقف ءامهبلطأفأ ءارصنت :لاقف لَم هللا لوسر امهوبأ
 الجوف ءرفك نم لوأ امه هللا امهدعيأ ١ هع لاقو 0 لاعقب ذكموي رؤي

 5 ةيسن هنإ مث 8 ةيآءاسنلا ةروس - 4 ني رحت ايف كوكحي ىنح وم

 اذإ ركسلا نم ( حنرت ) هنمو راودلا وهو «نونلا نوكسو ءارلا حتفب « حئَرلا» نونلاب أرق امبرو «ةوقلاو ةبلغلا انه حيرلا )١(

 .8957/8 نايبلا عماج شماه . ليامت

 .؟١/77 ريدقلا حتف 270/١ روثنملا ردلا 5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 8517/0 نايبلا عماج (؟)

 .814١١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا ©5/ه© نايبلا عماج (*)

 791/0 نايبلا عماج (5)

 81/١ روشنملا ردلا«# 09/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2954/5 نايبلا عماج (5)

 «قاحسإ نبا قيرط نم لا ريسفتلا ىف ريثك نباو "8 نايبلا عماج ىف ىربطلا هجرخأ ثيدحلا ©

 تلزن :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع وأ ؛ةمركع نع «تباث نب ديز ىلوم ىشرجلا دمحم ىبأ نب دمحم نع
 الجر وه ناكو «ناينارصن نائبا هل ناك ءنيصحلا : هل لاقي « فوع نب ملاس ىنب نم «راصنألا نم لجر ىف

 . كلذ هيف هللا لزنأف ؟ةينارصنلا الإ ايبأ دق امهنإف ءامهركتسأ الأ : هك ىبنلل لاقفءاملسم
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 نَمَق )):ىلاعت هلوق امأو 2 !ةءارب ةروس ىف باتكلا لهأ لاتقب رمأف 4 نيدلا ىف هاركإ

 وه 4 ىَقثولا ةورعلا )>:ىلاعت هلوق امأو 229 ناطيشلاب رفكي :ىأ * ترغاّطلاب رفكي

 .©)اهل عاطقنا ال اهل ماصفنا ال 5 :ىلاعت هلوقو « مالسإلا

 ؟ ها/ 4 رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي

 .«©9ناميإلا وه رونلاو «رفكلا ىه تاملظلا :لاق ىدسلا نعءىناكوشلا جرخأ

 ىبحي ىذلا ىبر ميهاربإ لاق ذإ كلا ُهَّللا هاتآ نأ هّبر ىف ميهاربإ جاح ىذلا ىلإ رت ملأ
 نم اهب تأف قرشا نم سمشلاب ىتأي هللا َنِإَف ميهاربإ لاق تيمأو ىبحأ انأ لاق تيميو

 ؟ 5:4 نيملاظلا موقلا ىدهي ال ُهّللاو َرَمَك ىذلا َتِهْبَف برغملا
 لخد كلذ لبق نكي ملو «كلملا ىلع هولخدأ رانلا نم ميهاربإ جرخ امل :ىدسلا لاق

 ىيحأ انأ :دورمن لاق .تيميو ىيحُي ىذلا ىبر :لاق ؟كبر نم :هل لاقو هملكف «هيلع
 عوجلا نم اوكله اذإ ىتح «نوقسي الو نومعطي الف اتيب رفن ةعبرأ لخدأ انأ:لاق تيمأو
 هناطلسب ةردق هل نأ ميهاربإ فرعف .اتامف نينثا تكرتو « اشاعف امهتيقسو نينثا تمعطأ

 «قرشملا نم سمشلاب ىتأي ىذلا ىبر نإف :ميهاربإ هل لاقف ءكلذ لعفي نأ ىلع هكلمو
 نورت الأ هوجرخأف نونجم ناسنإ اذه نإ :لاقوءرفك ىذلا تهبف « برغملا نم اهب تأف

 ىف حضتفي نأ ىشخو «هلكأت مل رانلا نأو اهرسكف مكتهلآ ىلع أرتجا هنونج نم هنأ
 ماعنألا ةروس 4 ميهاربإ اًهانيتآ انتجح كلتو ال:هللا لوق وهو  دورمن ىنعأ  هموق
 6 جرخأف ميهاربإب رمأو ءبر هنأ معزي ناكف ء 87 ةيآ

 ( حون نب ماس نب ناَعنَك نب شوك نب دورمنلا هوه :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأو
 .29 ةضوعبلاو رانلا بحاصو هنامز كلم

 )١( نايبلا عماج 6/٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛*" 2٠١88/9 9ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/١1 روثنملا ردلاء9 ١/989

 ريدقلا حتف 777/١؟.

 . 45١ 0//2411 نايبلا عماج (؟)

 ١١50/9. نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 58 /ه نايبلا عماج (0)
 730/7/١. ريدقلا حتف (5)

 811/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت «417/© نايبلا عماج (5)

 1١91/5 1١97. نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)
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 .0'2 ناميإلا ىلإ مهيدهي

 اهتوم دعب هللا هذه ىبحُي ىنأ لاق اهشورُع ىلع ٌةيواخ ىهو ةيرق ىلع رم ىدلاك وأ ال

 تنل لب لاق موي ضعبوأ ًاموي تشيل لاق تشيل مك لاق ُهَنعب مث ماع ةثام هللا هتامأف

 كلعجنلو كرامح ىلإ رظناو هنستي مل كبارشو كماعط ىلإ رظناف ماع ةئام

 ١9 4 ًامحل اهوسكن مث اهرشنُت فيك ماظعلا ىلإ رظناو سانلل ةيآ

 ىف ىدسلا نع طابسأ نع «ورمع نع«نوراه نب ىسومانثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .(9 اهفقس ىلع ةطقاس :لاق :# اهشورع ىلع ةيواخ ىهو وه :ىلاعت هلوق

 ىلع ماشلا نم ايئاج رم اريزع نأ كلذو 4 ةيرق ىلع رم ىذّلاك وأ إ» :ىدسلا لاقو
 :لاقوءهدي بّلقو ءاهيلع فقو ءاهارف «ةيرقلاب رم املف «نيتو بنعو ريصع هعم «هل رامح

 هرامح تامأو هللا هتامأف  اكشو هنم ابيذكت سيل  ؟اهتوم دعب هللا هذه ىيحي فيك

 وأ اموي تبل :لاق ؟تشبل مك :هل لاقف ءاريزع ىيحأ هللا نإ مث «ةنس ةئام امهيلع رمو اكلهف

 نم كبارشو بنعلاو نيتلا نم كماعط ىلإرظناف «ماع ةئام تقبل لب :هل ليق « موي ضعب
 امه ءريصعلا رمتخي ملو «بنعلاو نيتلا ضمحي مل :ىأ #29 هنسعي إف «ريغتي مل ريصعلا

 فيك هماظع ىلإ رظناو ؛هماظع تيلب « كله دق كرامح ىلإ رظناو ؛(*” امه امك ناولح

 لبجو لهس لك نمرامحلا ماظعب تءاجف ءاحير هللا ثعبف ءامحل اهوسكن مث ءاهزشنت
 ارامح راصف ءرظني وهو ضعب قوف اهضعب تبكرف «تعمتجاف ؛عابسلاو ريطلا هي تبهذ
 ؛مدو محلا نم ارامح ماقف ءامدو امحل ماظعلا اسك هللا نإ مث ,مد الو محل هل سيل ماظع نم

 لاقف .رامحلا قهنف هيف خفنف ه هرخنمب ذخأ ىتح ىشمي كلم لبقأ مث ءحور هيف سيلو

 لاقف تنكس اهدجوف هراد ىلإ عجرو “ !6 ريدق ءىش لك ىلع هلا نأ ملعأ و: ريزع

 دم هل ارج رح كلل ارفرع املق ناك لاح نم راج رع ان ايرع نإ لاق لاذ اذ

 7178/١ ريدقلا حتف 1/1١*”« روثنملا ردلا )١(

 2795/١ روشنملا ردلا 2815/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠١ 5:6/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا «457/ه نايبلا عماج (؟)

 .4ا/١/0 ىناعملا حور 2781/١ ريدقلا حتف

 .0//401 نايبلا عماج (؟)

 .4560/6 قباسلا ردصملا (4)

 . راصتخاب"١ 4/١ ميظعلا نآرقلاريسفت « 45//© نايبلا عماج (ه)
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 .«0) اهكرحن فيك :ىأ 4 اهزشت فيك ل: ىلاعت هلوق امأو «هيلإ اهوعفدو رادلا

 .نئمطيل نكلو ىلب لاق نمؤت ملوأ لاق ىتوملا ىبحت فيك ىنرأ بر مسيهاربإ لاق ذإو
 نهنم بج لُك ىلع لعجا مث ذ كيلإ نهرَصَق ريطلا نم ةعبرأ دحَف لاق ىبلق

 ١ ًايعس كنيتأي نهعدا مئاءزج 4 7٠

 رشبي نأ هل نذأي نأ هبز توملا كلم لأس ءاليلخ ميهاربإ هللا ذختا امل :ىدسلا لاق

 ريغأ ميهاربإ ناكو «هراد لخدف «تيبلا ىف سيلو ميهاربإ ىتأف «هل نذأف ءكلذب ميهاربإ

 :لاقو ءهذخأيل هيلإ راث الجر هراد ىف دجوو ءاج املف  بابلا قلغأ جرخن نإ  سانلا
 :ميهاربإ لاقف «رادلا هذه ىبر ىل نذأ :توملا كلم لاق ؟ىراد لخدت نأ كل نذأ نم

 هللا نأب كرشبأ كتئج توملا كلم انأ لاق ؟تنأ نم :لاق .توملا كلم هنأ فرعو تقدص

 سافنأ اهيف ضبقت ىتلا ةروصلا ىنرأ ء«توملا كلم اي :لاقو هللا دمحف ءاليلخ كذختا دق

 رظن مث ميهاربإ ضرعأف .ضرعأف :لاق.ىلب :لاق كلذ قيطت ال ميهاربإ اي :لاق .رافكلا
 ىف ةرعش نم سيل رانلا بهل هيف نم جرخي ءامسلا هسأر لانت دوسأ لجرب وه اذإف «هيلإ
 مث «ميهاربإ ىلع ىشغف «ران نم بهل هعماسمو هيف نم ج رخي دوسأ لجر ةروص الإ هدسج
 دنع رفاكلا قلي مل ول ءتوملا كلم اي :لاقف «ىلوألا ةروصلا ىف ذ توملا كلم لوحت دقو قافأ

 :لاق ؟نينمؤملا سافنأ ضبقت فيك ىنرأف ؛هافكل كتروص الإ نزحلاو ءالبلا نم توملا

 هبيطأو اهجو سانلا نسحأ نم باش لجرب وه اذإف ")تفتلا مث ميهاربإ ضرعأف . ضرعأ
 الإ ةماركلاو نيعلا ةرق نم هبر دنع نمؤملل نكي مل ول :لاقف ءضيب بايث ىف احير.

 فيك بر اي لوقي «هبر وعدي ميهاربإ ماقو توملا كلم قلطناف «هيفكي ناكل هذه كتروص
 - قدصت :لوقي - ؟كليلخ ىنأب نمؤت ملوأ :لاق ؟كليلخ ىنأ ملعأ ىتح ؟ىتوملا ىيحُت

 ريطلا نم ةعبرأ ذخفإ» :ىلاعت هلوق امأو «2") كتلولخب ىبلق نئمطيل نكلو ىلب :لاق
 م «اءزج نهنم لبج لك ىلع «لابج ةعبس ىلع لعجا مث نهعطق :ىأ 6 كيلإ نهرصف
 نم اوضع لعجي مل ءءاضعأ نهعطقف ريطلا نم ةعبرأ ميه اربإ ذخأف ءايعس كنيتأي نهعدا

 نهمسقو ءاذه حانج عم اذه ردصو ءاذه لجر عم اذه سأر لعج مث ؛هبحاص عمريط

 )١( روثنملا ردلا «476 247/4 /0 نايبلا عماج 8115/1١

 )١( روثنملاردلاء507/ه نايبلا عماج ١/ ,5*14ىناعملا حور ١/5177 .

  ةلالخلاو  ماللا حتفو ءاخلا مضب  ةلخلاو 47/3/١« ىناعملا حور ؛775 4/١ روثنملا ردلا «477/© نايبلا عماج (*)

 . 4ا/ا//© نايبلا عماج شماه . ةقادصلا  ءاخلا مضب  ةلالخلاو ةلولخلاو  اهرسكو ءاخلا حتفب
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 2١0. اعيمج هيلإ نلبقأ مث .هبحاص ىلإ وضع لك راطف ؛نهاعد مث «لابجأ ةعبس ىلع

 ةّلبنس لك ىف لبانس عبس تعب تبن أ ةبح لَكَمك هللا ليبس ىف مُهَلاومأ نوقفنُي نيذلا ُلَعماط

 ؟ 11 4| ةّبح ٌةئام

 ْ .©") ةئامعبس هرجأ هلف هللا ليبس ىف قفنأ نمل اذهف :ىدسلا لاق .

 هم همس

 .ًادّلص ُهَكَرف لاو ُهباصأف باث هيلَع ناوقص َلََمَك هلَمفا

 .75 54 4 اوبسَكاَمم ءىش ىلع نوردقيال

 «رطملا هباصأف بارت هيلع ىذلا ناوفصلا امأ :4ناوفص )»: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 هتقفنب ءايرلا بهذ «سانلا ءاير هلام قفني ىذلا اذه كلّذكف ءادلص هكزتف «هبارت بهذف

 لاقف .مدق امث ءىش ىلع ردقي ال ءايرلا هكرت كلذكف ءايقن هكرتف افصلا اذه بهذ امك

 امأو «ءايرلا ةقدص تلطب امك مكتاقدص لطبتف ءاذه لعفي امك اولعفتال : :نينمؤملل

 امأو « ديد رطمف :4 لبباو رف امأو « ةافصلا ىمسي ىذلا رجحلا وهف :4 ناوفسصإ»

 .2 ايقن : ىأ# ًادلص هكرتا»

 نيفعض اهلكأ تن تنآف لباو اهباصأ ةوبريةنج لثَمَك مهسفنأ نم اتيشتو

 ا "5 4 لطف لباو اهبصي مل نإف ٠

 :هانعم :لاق 4 مهسفنأ نم ًاتيبنتو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 | .(؟) اتيبثت ىلاعت هللا ةعاط ىف قافنإلا ىلع مهتبثت رئاصب اهل مهسوفن :ىأ ءانقيت

 ىدسلا نع ؛طابسأ نع «ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق,ىربطلا جرخأو '

 .0*2 ضرألا نم ةيبارب :ىأ# ةوبرب ا: ىلاعت هلوق ىف + لاق
 ةرمث فعاضت كلذكف ةنجلا ةرمث تفعضأ امك :ىأ# اهلكأ تتآف إ»:ىلاعت هلوقو

 7١5/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت ه0 8 عه ٠ 5/ه نايبلا عماج (1)

 . 775/١ روثنملا ردلا ءه ١1/0 نايبلا عماج )١(

 .ثةهالا معو فكالإو نايبلا عماج ()

 580/١ ريدقلا حتف 0٠1/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؛)

 ام وهو 2 وابرب :ىأ ؟ةوبرب ٠ 4 :ىدسلا لاق هيفو تلد نآرقلا ماكحأل عاجلا 1 ثايبلا عماج )2:

 هنم ءبرعلا مالك ةدايز رلا هانعم  حتفلاب ب نأل ع تسيل ىدسلا ةرابع بطرقلا لاق
 و ىف 2 رد ىشب رابعو : و

 ش ىلاعلا سفنلل وبرلا
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 .(0) ىدتلاف ( لّطلا» امأو «نيفعض قفنملا اذه

 "55 4 تقرتحاف ران هيف راصعإ اهباصأف

 .()مومسلاف :رانلاو «حيرلاف :راصعإلا امأ :ىدسلا لاق

 اوُمُمَيَت الو ضرألا نم مكل انجرخأ اًممو مبَسك ام تابّيط نماوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأي
 7117/4 ثيبخلا

 بهذلا ىف اذه :# متبسك ام تابيط نم اوقفنأ 9:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 001 اودمعتالو : ىأ 4(ثيبخلا اومميت الوإ»: ىلاعت هلوقو ؛ةضفلاو

 1/1١" 4مكسفنألف ريخ نماوقفنثامو ءاشَي نم ىدهي هللا نكلَو مهاده كيلع سيل
 امأو ؛نيكرشملا :ىنعي # مهاده كيلع سيل ا:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(9) اهلهأ نيبف ةققنلا

 لهاجلا مهبسحُي ضرألا ىف ًابرض نوعيطتسيي ال هللا ليبس ىف اورصحأ يذلا ءارقفلل

 ؟1/8 4 ًافاخإ سانلا نولأسي ال مهاميسب مُهُف رعت فقعتلا نم ءاينغأ

 «نيرجاهملا ءارقف مه :# اورصحأ نيذلا ءارقفلل )>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ىنعي :# ضرألا ىف ًابرض نوعيطتسي ال  امأو ؛ةنيدملا ىف نوكرشملا ميرصحو
 4ًافاَخِإ سانلا نوُلأسي ال ؛(ههيلع رقفلا اميسب :# مهاميسب مهفرعت 5 )ةراجتل

 00 ألا و نرفحل ل لاق

 "17 4 سملا نم ناطيشلا ُهطّبَحَتَي ىذلا موُقَي امك الإ نوموقي ال الا نولكأي نيذلا

 )١( روثنملا ردلا © 5 ١/ه نايبلا عماج ١/59”5.

 ىناعملا حور 55 4/© نايبلا عماج (؟) ١/488.

 ) )7ميظعلا نارقلا ريسفتءه ه4 «هها//ه نايبلا عماج ١/57.

 نع «ىدسلا نع «طابسأ نع «ىِبَأ نع «ىزقنعلا ورمع نب نيسحلا نع ىربطلا نعرثأ 2177 ) ةيآلا ىف درو
 .5ه5/ه نايبلا عماج ... بزاع نب ءاربلا

 ) )4روثنملا ردلا .ه89/© نايبلا عماج ١//561.

 )( 419//؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 091/8 نايبلا عماج 1١

 ) )5روغنملا ردلا ه51/ه نايبلا عماج ١/ »858ريدقلا حتف ١/5917

 )( نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛597/© نايبلا عماج 49/5 1١١.
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 .20) نونجلا :ىأ 4 سَللا نم ل. :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ؟1/ 0 كهّللا ىلإ ةرمأو فّلس ام ُهَّلَق ىهتناف هبَر نم ٌةَظعوَم هءاج نمط

 هلف :4فلّس ام ظامأو ,نآرقلا ىهف :4 هبر نم ةظعومإ» : ىلاعت هلوق ىف يدسلا لاق
 .2) ابرلا نم لكأ ام

 ؟1// 4 الا نم ىقب ام اورّذو َهَّللا اوقتا اونمآ نيذلا اهُيأي

 ةريغملا ىنب نم لجرو «(« بلطملا دبع نب سابعلا » ىف ةيآلا هذه تلزن :ىدسلا لاق

 نب ورمع ونب مهو - ورمع ىنب نم «©2) فيقّت نم سان ىلإ ابرلا نافّلسي نيكيرسش اناك

 «/ابرلا نم ىقب ام اورذوإ»:هللا لزنأف ءابرلا ىف ةميظع لاومأ امهلو مالسإلا ءاجف  ريمع
 .29) ابرلا نم ةيلهاجلا ىف ناك لضف نم

 ؟19 4 مكلاومأ سوءر مكلف متبت نإو 9:

 .2*) ابرلا نم طقسو متفلسأ ىذلا ىأ :ىدسلا لاق

 ؟ ٠١4 مكل ٌريخ اوقدصت نأو ةرّسْيم ىلإ ٌةَرَظنَق ةرسع وذ ناك نإو إ»

 ىلإ : ىأ 4 ةرسيم ىلإ ا «لاملا سأرب :4 ةرظنف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .مكل ريخ وهف ريقفلا ىلع مكلاومأ سوءرب :ىأ «اوقدصت نأو إ امأو ءىنغ
 .(0 سابعلا هب قدصتف

 ؟/.١ 4 هّللا ىلإ هيف نوعجرت اموي اوقتاو إذ

 نع«دلاخ ىبأ نب ليعامسإ نع «ىبَأ نع ؛عيكو نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 .(9 تلزن ةيآ رخآ ىه :ىدسلا

 )١( هوك نايبلا عماج .

 .77١١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 3٠٠0/8 نايبلا عماج(؟)

 3١/5 نايبلا عماج (©)

 59/4/1١ ريدقلا حتف 78/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١١70/7« نآرقلا ماكحأل عماجلا 255/7 نايبلا عماج(4)

 .5//717 نايبلا عماج (0)

 ١///55. ريدقلا حتف 205 231/5 نايبلا عماج (5)

 4/١ 6٠. ىناعملا حورء 555/١ ريدقلا حتف 2770/1١ روثنملا ردلا 441/5 نايبلا عماج (/)
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 ؟ 8١ 4 هللا ُهَمَّلَع امك بثكي نأ بتاك بأي الو »

 )١(. اغراف ناك نإ بتاك بأي ال :ىدسلا لاق

 27/5 4 ًافيعض وأ ًاهيفس َّقَخلا هيلع ىذلا ناك نإَف ا

 0203 قمحألا وهف : فيعضلاو «ريغصلاف :هيفسلا امأ :ىدسلا لاق
 اومأست الو اوعُد ام اذإ ءادهُشلا بأي الو ىرخألاامهادحإ َرَّكَذُتَف امهادحإ لضت نأ 3
 ىندأوةداهّشلل موقأو هللا دنع طسقأ مُكلذ هلجأ ىلإ ارب وأ ًاريغص هوبتكت نأ

 حانج مُكيلع سيلف مكديب اهنوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نأ الإ اوباترت الأ

 ١/85 4 ديهش الو بتاك راضي الو متعيابت اذإ اودهشأو اهوبتكت الأ

 اهركذتف امهادحإ ىسنت :ىأ 4 امهادحإ لِضَت نأ ا>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 مدقتي نأ دهاشلا بأي ال :ىأ 4 اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي ال )» :هلوقو (2") ىرخألا

 © هللا دنع لدعأ :ىأ# هللا دنع طّسقأ مكلذإل:هلوقو «29 اغراف ناك اذإ دهشيف

 نوكت نأ الإ )ف :هلوقو 20 ةداهشلا ىف ةاوكشتالا :لوقي 4 اوباترت الأ ىندأ ا:هلوقو

 نأ حانج ءالؤه ىلع سيلف ءىطعتو ذخأتف ءاهنوريدت دلبلاب مكعم :ىأ 4ةراجت

 هل الجر ضرتعت نأ ىغبني سيل :ىأ 4 ديهش الو بتاك راضي الو ا:هلوقو (©9 اهوبتكي

 دهاش الوهتجاح هتوفتو كل بتكي ىتح هكرتت الف «ىل بتكا :هل لوقتف ؛هراضتف ةجاح
 .) هريغ دجت تنأو ؛هتجاح نع هسبحت ىل دهشاف بهذا:هل لوقتف لوغشم وهو دوهشلا نم

 ؟ 0 4 هبلق مثآ هنإف اهمتككي نمو لذ

 .(5) هباقرجاف : ىأ 4 هبلق مثآ )»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا «57/1 نايبلا عماج 1١91/7.

 .80 5/١ ريدقلا حتف ١1١235/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛57/1 نايبلا عماج (؟)
 5510/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 1711/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,10/ نايبلا عماج (6)

 77/5 قباسلا ردصملا (0) .58/ نايبلا عماج (4)

 7/7/5 قباسلا ردصملا (5)

 78 7/8/5 قباسلا ردصملا ()

 510/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت«١ 51/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 89/5 نايبلا عماج (8)

 805/١ ريدقلا حتف 177/١ روثنملا ردلا 2٠٠١/1 نايبلا عماج (9)
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 4 هّللا هب مُكبساحي هوفخت وأ مُكسفنأ ىف ام اودبت نإو )»

 امو ؛مهسفنأ هب تسوسو امب نوذخأي اوناك ةيآلا هذه تلزن موي :ىدسلا لاق

 هللاو ؟هب انذخأ لمعي مل نإو اندحأ لمع نإ :اولاقف هيَ ىبنلا ىلإ كلذ اوّكَسشف ءاولمع
 الإ ًاسفن هللا فّلكي ال )>:ىلاعت هلوق دعب ىتلا ةيآلا هذهب هللا اهخسنف !!ةسوسولا كلمن ام

 ١(. اوقيطي مل امم سفنلا ثيدح ناكف « اهعسو

 نإ انذخاؤت 5 ال انبر تبسستكا ام اهيلعو تّبسَك ام اهل اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال )»

 نم نيذلا ىلع ُهَمْلَمَح امك اًرصإ انيلع لمحمالو ابر انأطخأ وأ انيسن
 كَ

 5/5 كدب انل ةقاط ال ام انلَمَحَت الو انبر انلبق

 ءاهتتاط ىأ :اهعسو 4 اهعسُر الإ اسف للا كيال ف: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نم تلمع ام :ىأ# تبسك ام اهل ا :هلوقو «©) هوقيطي مل امم سفنلا ثيدح ناكو

 ”) رش نم تلمع ام :ىأ# تبستكا اماهيلعو ): «ريخ

 اي كلذ لعف.:ُهليَظ ىبنلل ليربج لاق ةيآلا هذه تلزن امدنع :ىدسلا لاقو
 نم ىلع ناك ىذلا دهعلا وه رصإلا : ًارصإ انيلع لمحت الو إف :هلوقو 47 دمحُم
 ىتلا لالغألاو ظيلغتلا نم : ىأ 4 هب اننل ةقاط ال ام ظ.: هلوقو :«*) دوهيلا نم انلبق

 . 29 ميرحتلا نم مهيلع تناك

 71017/١. روشنملا ردلا «*5 نايبلا عماج (؟ ْ . 5 نايبلا عماج (1)

 .1١؟78/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2171/1 نايبلا عماج (*)

 ١59/1١. روشنملا ردلاء١ 5/5 نايبلا عماج(4)

 '.١؟ 51/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 15/7 نايبلا عماج (0)

 . ةحفصلا سفن « ناقباسلا ناردصملا (5)
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 ملعي امو هليوأت ءاَقتباو ةدتفا ءاَعتبا هنم هباشت ام نوع عير مهبول ىف نيذلا اًمأفإط

 ٠:4 انّبر ددع نم لك هب اًممآ نولوقي ملعلا ىف َنوُحسارلاو ُهَللا الإ هليوأت

 «خسانلاو خوسنملا نوعبتي :ىأ 4 هنم هباشت ام نوعبتيف» : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 هذهب لمعو ىلوألا تلزنف «ةيآلا هذه ناكم اذكو اذك اهب لمع ةيآلا هذه لاب ام :نولوقيف

 امو ؟ تخسن ىتلا ىلوألا ءىجت نأ لبق ةيآلا هذهب لمعلا ناك له «ةرخآلا

 ,20) ؟ رانلا

 نأ اودارأ: 4 هليوأت ءاغتباوإ» ,)كرشلا ةدارإ : ىأ # ةسفلا ءاغتباإل: هلوقو

 0 :ىأ | «ههقاوع وهو نآرقلا ليوأت اوملعي

 00 4 اًرددع

 مهلبق نم نيذلا بيذكت لئمك مهييذكت لاعفأو ءاورفك نيذلا هللا ركذ : :ىدسلا لاق

 .(©© بيذكتلاو دوحجلا ىف
 اس لس ل

 ١ 4 نيعلا ىأر مهيلثم مهتوري ل

 المل ع ل

 ةريخألا ةكفلا ىرت : لاق 4مهيّلثم مهتوري :هلوق ىف ىدسلا نع ءىسولألا جرخأ

 .(77نيئارلا ددع ىلغم ةنمؤملا ىلوألا ةئفلا ةرفاكلا

 عاتم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةمّوَسُما ليخلاو ةّضفلاو بهّذلا نم ةرطنَقملا ريطانقلاوإ»

 . ١55/5 قباسلا ردصملا (؟) . ١85/5 نايبلا عماج (1)

 .” ميظعلا نآرقلا ريسفت 25٠5 نايبلا عماج هيف

 ١7 4/5 قباسلا ردصملا (5) ا ىلك نايبلا عماج (4)

 . 5797/١ ىناعملا حور (5)



 ١ 4 4بآملا نسح هدنع ُهّللاو ايندلا ةايحلا

 فاالآ ةينامث وهو «لطر ةئام نوكي راطنقلا :4 ةرطنقملا ريطانقلاوإ» :ىدسلا لاق

 4ةموسملا ليخاوإل :2")مهارد وأ ريناند تراص ىتح ةبورضملا :4ةرطنقملا » و 2200 لاقثم

 ١84 طسقلاب ًامئاق ملعلا ولوأو ةكئالملاو َوه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش

 هللا دنع نيدلا نأ سانلا نم ءاملعلاو ةكئالملاو وه دهشي هللا :ىدسلا لاق

 .(©0مالسإلا

 ىلا جرختو ليللا ىف راهنلا جلوتو ٍراهنلا ىف ليللا جلوت

 "1 ىلا نم سيلا جرختو تيما نم
 سمح ليللا نوكي ىتح :هراهنلا ىف ليللا جلوتإ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 : #ىحلا نم تيملا جرختو تيملا نم يحلا جرختو# :هلوقو «تاعاس عست ليللاو ةعاس

 . 2)ةتيم ةفطن نم ىح ناسنإ جرخيو «ىح ناسنإ نم جرخت «ةتيم ةفطنلاف

 ىف هللا نم م سلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذخّتي ال إف

 ؟ 84 َةاَقث مهنم اوقَنَت نأ الإ ءىش

 نمف «نينمؤملا ةروع ىلع مهرهظيو .مهنيد ىف مهيلاويف : (ءايلوألهامأ :ىدسلا لاق

 مهنيد ىف مهل ةيالولا رهظي وهف «ةاقت ىقتي نأ الإ ءهنم هللا ئرب دقف «كرشم وهف كلذ لعف

 .7١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا «؟ 4/7 نايبلا عماج(١)

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا ,5 50/5 نايبلا عماج ٠77/5 ريدقلا حتف ١21/؟روشنملا ردلا 5/١؟5.

 585/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 707/7 نايبلا عماج (7)

 565/١. ىناعملا حور روثنملا ردلا «5 58/5 نايبلا عماج (5)

 17/5 روشنملا ردلا ٠587/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,؟75/5 نايبلا عماج (©)
 ىناعملا حور 6/١”7, ريدقلا حتف 2١8/7 روثنمل ردلا ٠58/5 ١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 707/7 نايبلا عماج (7)

0 

 575/١. ريدقلا حتف 15/7 روشملا ردلا 714/5 نايبلا عماج ()
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 594 هللا ُهَملعَي ةودبُت وأ مكرودص ىف ام اوفخُت نإ لقإط

 .(١)ةيآلا هذه لاقف اونلعأ امو كلذ نم اورسأ ام ملعي هنأ مهربخأ : ىدسلا لاق

 ” 4اديعب ادَمآ نيبو اهنيبنأول ُهَوَت ءوس نم َتَلمَع امو

 . (2) اديعب اناكم :«(اديعب ًادمأإ : ىدسلا لاق

 لو رحم ىطب ىف ام كل تر نر نارمع ةأرعا تلاق ذإج

 هلل :هتبهوف «مالغ اهنطب ىف ام نأ تنظف «تلمح نارمع ةأرما نإ : ىدسلا لاق

 ١ . ()ايندلا ىف لمعي ال ءاررحم

 ىثنألاك ٌرَكَذلا سيلو تعَضَو امب ملعأ هللاو ىثنأ اهُئعضو ىَإ بر تلاق اهنَعضَو امل

 ظ "54 ميرم اهتيمس ىنإو
 تعضو املف هلل هتبهوف ؛مالغ اهنطب ىف ام نأ تنظ نارمع ةأرما نإ :ىدسلا لاق

 ركذلا سيلوإل هللا ىلإ رذتعت «ىثنأ اهتعضو ىنإ بر : تلاقف «ةيراج ىه اذإ

 : تلاقف « تعّضو امب ملعأ هللاوإ» :هللا لوقيو « ناملغلا ررحي امنإ : لوقت 4 ىثنألاك

 . 290 ميرم اهتيمس ىنإ

 ايركز اهيلع لحد املك ايركز اهلفح وانس اًنابن اهتبنأو نَسَح لوُبق هر اهبقف
 *1/ اقز راهدنع دجو بارحملا

 ىلإ اهتدلو نيح - ميرمب ميرم مأ ىنعي - اهتقرخ ىف اهمأ اهب تقلطناف : ىدسلا لاق

 مهيأ هيلع اوعرتقا ؛هنوبرجي ناسنإب مهيلإ اوءاج اذإ ةاروتلا نوبتكي نيذلا ناكو «بارحما

 اوتآ املف ىهتحت ميرم ةلاخ تناكو ؛مهنيي ناكو «ذئموي مهلضفأ ايركز ناكو «هملعيف هذخأي

 رهن ىلإ اوجرخف «اوبأف , اهتلاخ ىتحت ءاهب مكقحأ انأ :ايركز مهل لاقو ءاهيلع اوعرتقا ءاهب

 ملق ماقو ؛مالقألا ترجف ءاهلفكيف هملق موقي مهيأ ءاهب نوبتكي ىتلا مهمالقأ اوقلأف ندرألا

 «4 ايركز اهلفكوإ : ىلاعت هلوق كلذو «ةيراجلا ذخأف «نيط ىف هنأك «*) هتنرق ىلع ايركز

 )١( روثنملا ردلا 91/5 نايبلا عماج  2١7/5ريدقلا حتف ١/551.

 5157/١. ريدقلا حتف 2107/9 روثنملا ردلا ٠٠5” نايبلا عماج (؟)

 . 3557/5 نايبلا عماج (؟)

 . 788/5 قباسلا ردصملا (4)

 .545/5 نايبلا عماج شماه . ءىش لك نم صخاشلا قرطلا ( فاقلا مضب ) ةنرقلا : هتنرُق (5

 ا/* ١



 اهدنع دجيف ءاتشلا ىف اهيلع لخدي ناكف :«2) بارحملا وهو هتيب ىف هعم ايركز اهلعجف

 .(0) ءاتسشلا ةهكاف اهدنع دجيف فيصلا ىف اهيلع لخديو «فيصلا ةهكاف

 8/4 َةبْيَط ةيرَذ كندل نم ىل به بر لاق ُهَبر اًيركز اعد كلاه )»
 هنيح ريغ ىف اذه اهاطعأ ابر نإ : لاق كلذ اهلاح نم ايركز ىأر املف : ىدسلا لاق

 هبر اعد مث «بارحما ىف ىلصي ماقف «دلولا ىف بغرو «ةحلاص ةيرذ ىنقزري نأ ىلع رداقل
 ىنرذت ال بر )» :لاقو -4 ةيأ ميرم ةروس - 4 ىنم مظعلا نَهَو ىنإ بر :لاقف ءارس

 .(9ةكرابم : ىأ 4 ةبيط ): : هلوقو « 19 ةيآءايبنألا ةروس 4 نيثراولا ريخ تنأو ًادرف

00 

 ةملكب اًقدصُم يحب كرش هللا نأ بارحملا ىف ىَّلصُي مئاق وهو ٌةكئالملا هتدانق )»

 ”١ # اروصحو ًاديسو هللا نم

 . ليربج وه : 4 ةكئالملا هتدانف ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . 9) ىلصملا : « بارحملا ا : لاق ىدسلا نع .رذنملا نبا جرخأو

 «ىدسلا نع «طابسأ نع «ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 "4 ءيعب قدصم : 4 هللا نم ةملكب ب اقدصم ]© : ىلاعت هلوق ىف لاق

 ىسيعي لماح هاهو ىيحمب لاح هلو ؛ىسيع مأ ىحي .0أ تبع ىدسلا لاق

 .(5) ىلبح

 . 00 ءاسنلا ديري ال ىذلا : ىأ# اروصحو إل , 20 :4 هللا نم ةملكب اقدصمإ

 )١( نايبلا عماج 49/5 *, ٠  25ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ 0557روشنملا ردلا 7/5 .

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 280/5 نايبلا عماج ١/750.

 . 070/1 ىنعملا حور 2775/١ ريدقلا حتق 251/5 روثنملا ردلا 750/5 نايبلا عماج(9)

 555/١. ريدقلا حتف 251/7 روثنملا ردلا (:)

 .51/7 روشنملا ردلا 2171/5 نآرقلا ماكحأل عماجملا 55 4/5 نايبلا عماج (0)
 . 751/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت«”77/ نايبلا عماج (5)

 .71/5 روثنملا ردلا 118/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا «ا//5 نايبلا عماج (9)
 .5١./؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 08/5 نايبلا عماج (8)
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 رقاع ىتأرماو ربكلا ىنغلب دقو مالغ ىل نوكي ىنأ بر لاقإل

 4 ٠ «(ءاشي ام لعفي هللا كلذك لاق

 دنع نم وه سيل تعمس ىذلا توصلا نإ ءايركز اي : هل لاقف «ناطيشلا هءاج ءادنلا ايركز

 ىف كيلإ ىحوي امك كيلإ ىحوأل هللا نم ناك ولو ءكب رخسيل ناطيسشلا نم وه امنإ هللا
 .(١)هناكم كشف ءرمألا نم هريغ

 ىف لاق «ىدسلا نعءطابسأ نع «ورمع نع «ذوراه نب ىسوم انثدح :ىربطلا لاقو

 ملو لبق نم كتقلخ دقو ]» : ىلاعت هلوق وه : 4 ءاشي ام لعفي هّللا كلذك )ف : ىلاعت هلوق

 . 20 ائيش كت

 4 ١ 4 امر الإ مايأ ةَالَّث سانلا ملكت الأ كئيآ لاق ةيآ ىل لعجا ْبَر لاقإ

 .(9 .ةيا ىل لعجاف كنم توصلا اذه ناك نإف «براي : ايركز لاق :ىدسلا لاق

 . (9 ةراشإ : ىأ 4 زمر الإ ]» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاقو

 6 74 نيمّلاعلا ءاسن ىلع كافطصاو كَرّهَطو كافطصا َهّللا نإ ميرم ايا

 ؛ضيحلا نمف : # كَرِهَط إظ امأ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 . (* هيف مه ىذلا نامزلا كلذ ءاسن ىلع : ىأ «نيملاعلا ءاسن ىلع كافطصاوإل

 6 3” 4 كبرل ىتنقا ميرم ايزل
 .(0 كبر ىعيطأ : ىدسلا لاق

 4 4 4 هّللا نذإب ىتولا ىبحأو صربألاو همكألا ُئرْبَأو

 . 55/5 روشنملا ردلا(١١

 ةلاسرلا رمأ ىف زاجل لاوحألا كلت لثم ىف ءايبنألا ىلع زاج ول كسشلا نإف «ةدودرملا تايليئارسإلا نم اذهو

 . (رثانلا ) ملعأ هللاو « نيطايشلا نم موصعم ىحولا لب ءىحولاو

 . 55/5 روثنملا ردلا «585/5 نايبلا عماج (؟)

 . 01/54/1١ ىناعملا حور , 9.0/5 نايبلا عماج (©)

 . 51/7 روغنملا ردلا (ه) . اهسفن ةحفصلا « ةقباسلا رداصملا (4)

 . 507/5 نايبلا عماج (5)
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 همأ هتملسأ ىسيع ربك امل 0 ىمعألا وه : همكألا اف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 امب ناملغلا ثدحيف  اهيف ناك ىتلاةيرقلا ناملغ  ناملغلا عم بعلي ناكف «ةاروتلا ملعتي

 ٠ 2 .00مهؤابآ نصي

 راصنأ نحن نويراوحلا لاق هللا ىلإ ىراصنأ نم لاق رفُكلا مهنم ىسيع سحأ اًمَّلَف
 ه١ 4 نوملسم انأب دهشاو هللاب انمآ هللا

 نع «طابسأ انث ءلضفملا نب دمحأ انث ,نيسحلا نب دمحم انثدح : لاق ىربطلا جرخأ

 . 29 هللا عم: ىأ  هّللا ىلإ ىراصنأ نم #9: : ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا

 ءىدسلا نع « طابسأ نع ءورمع نع «وراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 همأو وه جرخف ؛هوجرخأو ليئارسإ ونب هتفن ءةوعدلاب هرمأف ىسيع هللا ثعب امل:لاق
 كلتل ناكو ؛مهيلإ نسحأو مهفاضفءلجر ىلع ةيرق ىف لزنف «ضرألا ىف نوحيسي
 لحدف ءنزحو مه هيلع عقو دقو اموي لجرلا كلذ ءاجف ءدتعم رابج كلم ةنيدملا
 ال : تلاق ؟ انيزح هارأ كجوز نأش ام :اهل ميرم تلاقف «هتأرما دنع ميرمو «هلزنم

 لجر لك ىلع لعجي اكلم انل نإ :تلاق «هتبرك جرفي هللا لعل ىنيربخأ تلاق .ىلأست

 تغلب دق هنإو «هبقاع لعفي مل نإف «رمخلا نم مهيقسيو ؛هدونجو وه همعطي اموي انم
 ؛متهي ال هل ىلوقف :تلاق .ةعس اندنع كلذب سيلو «هيف هل عنصن نأ ديري ىذلا مويلا هتبون

 نإ ىنإ ,همأ اي :ىسيع لاق .كلذ ىسيعل ميرم تلاقو ءكلذ ىفكيف هل وعديف ىنبا رمآ ىنإف
 هل ىلوقف :ىسيع لاق .انمركأو انيلإ نسحأ دق هنإف «لابت الف : تلاق .اًرش كلذ ناك تلعف
 «هملعأ نهألم املف : ىدسلا لاق .ىنملعأ مث ءام كيباوخو كرودق ًالماف ءكلذ برتقا اذإ

 هلثم سانلا ري مل ارمخخ ىباوخلا ىف امو ءازبخو اقرمو امحل رودقلا ىف ام لوحتف هللا اعدف

 لبق ؟ رمخلا هذه نيأ نم : لأس رمخلا برش املف «لكأ كلملا ءاج املف  اماعط هايإو طق

 ىه سيلف ضرألا كلت نم اهب ىتوأ ىرمخ نإف : كلملا لاق .اذكو اذك ضرأ نم ىه : هل
 انأف : لجرلا لاق «هيلع دتسشا كلملا ىلع طلخ املف « ىرخأ ضرأ نم ىه : لاق .هذه لثم

 لاق .ارمخ ءاملا لعجف هللا اعد هنإو ءهاطعأ الإ ائيش هللا لأسي ال مالغ يدنع ,كربخأ

 : هيلإ قلخلا بحأ ناكو «مايأب كلذ لبق تامف هفلختسي نأ ديري نبا هل ناكو - كلملا

 )١( قباسلا ردصملا 473/5 .

 قباسل ردصملا (؟) 595/5 .

 )"( ."ه/* روشنملا ردلا 9/5**1 نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 4 4/5 نايبلا عماج
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 «ىسيع اعدف :ىنبا ىيحي ىتح هل نباجتسيل ءارمخ ءاملا لعج ىتح هللا اعد الجر نإ

 لاقف .ارش ناك شاع نإ هنإف لعفت ال :ىسيع لاق «هنبا ىيحيف هللا وعدي نأ هلأسف «هملكف

 هتييحأ نإف :مالسلا هيلع ىسيع لاقف .ناك ام ىلابأ الف ؟ هارأ سيلأ «ىلابأ ال :كلملا

 لهأ هآر املف ؛مالغلا شاعف هللا اعدف .معن كلملا لاق ؟ انئش امنيأ بهذن ىمأو انأ ىنوكر تت

 فلختسي نأ ديري هتوم اند اذإ ىتح اذه انلكأ :اولاقو «حالسلاب اودانت ءشاع دق هتكلمم

 ش .اولتتقاف !! هوبأ انلكأ امك انلكأيف «هنبا

 ىسيع عمو نافيغر ىدوهيلا عم ناكو ءىدوهي امهبحصو همأو ىسيع بهذو
 الإ ىسيع عم سيل هنأ ىأر املف . معن :ىدوهيلا لاقف .ىنكر اش :ىسيع هل لاقف ءفيغر

 نيأ :ىسيع هل لاق لكأ املف ءفيغرلا لكأي نأ ديري ىدوهيلا لعج امان املف ءمدن فيغر

 ىعارب اورمف اوقلطناف ءىسيع هنع تكسف «دحاو الإ ىعم ناك ام :لاق ؟رخآلا فيغرلا

 كبحاص لسرأ .معن :لاق .كمنغ نم ةاش انزجأ :منغلا بحاص اي :ىسيع ىدانف منغ

 الو لك :ىدوهيلل لاق مث ءاهووشو اهوحبذف ةاشلاب ءاجف «ىدوهيلا ىسيع لسرأف ءاهذخأي

 :لاقو ءهاصعب اهبرض مث «دلجلا ىف ماظعلا ىسيع فذق اوعبش املف اولكأف .امظع رسكت

 :ىعارلا هل لاقف .كتاش ذخ ,منغلا بحاص اي :لاقف .وغثت ةاشلا تماقف «هللا نذإب ىموق

 :ىدوهيلل ىسيع لاق .هنم رفو !رحاسلا تنأ :لاق .ميرم نب ىسيع انأ :لاق ؟ تنأ نم
 الإ هعم ناك ام هللاب فلحف ؟افيغر كعم ناك مك اهانلكأ ام دعب ةاشلا هذه ايحأ ىذلاب

 .دحاو فيغر

 ءالجع كرقب نم انرزجأ ءرقبلا بحاص اي : لاقف «ىسيع ىدانف «رقب بحاصب اورمف

 هحبذف هب ءاجف قلطناف ؛هب ءىجف ىدوهي اي قلطنا :لاق .هذخأي كبحاص ثعبا :لاق

 اوغرف املف ءامظع نرسكت الو لك :ىدوهيلل ىسيع لاقف ءرظني رقبلا بحاصو ءهاوشو
 ىسيع لاقف «راوخ هلو ماقف .هللا نذإب مق :لاقو .هاصعب هبرض مث « دلجلا ىف ماظعلا فذق

 لاق .هنم رف مث!!رحاسلا تنأ لاق .ىسيع انأ :لاق ؟تنأ نم :لاق .كلجع ذخ :لجرلل

 ءاهانلكأ ام دعب ةاشلا ايحأ ىذلابف :ىسيع لاق .هانلكأ ام دعب هتييحأ «ءىسيع اي :ىدوهيلا

 .دحاو فيغر الإ هعم ناك ام هللاب فلحف ؟افيغر كعم ناك مك هانلكأ ام دعب لجعلاو

 ىصع ىدوهيلا ذخأو ءاهلفسأ ىسيعو اهالعأ ىدوهيلا لزنف ةيرق الزن ىتح اقلطناف

 ضرملا ديدش اضيرمةنيدملا كلت كلم ناكو «ىتوملا ىيحأ نآلا انأ :لاقوءىسيع ىصع لثم

 : لاقف « هعجوب ربخأف « ةيرقلا كلم ىتأ ىتح ؟ ابيبط ىغتبي نم : ىداني ىدوهيلا قلطناف
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 «تام ىتح هاصعب هبرضف كلملا لجرب ذخأف «هيلع لخدف «هئربأس ىنإف هيلع ىنولخدأ

 هيلإ لبقأف ءىسيع غلبف بلصيل ذخأف «هللا نذإب مق :لوقيو تيم وهو هاصعب هبرضي لعجف

 اولاق ؟ىبحاص ىل نوكرتتأ ؛مكبحاص مكل تييحأ نإ متيأرأ :لاقف «ةبشخلا ىلع عفر دقو
 ىلع سانلا مظعأ تنأ «ىسيع اي :لاقف ,ىدوهيلا لزنأو ماقف «ىسيعل كلملا هللا ايحأف .معن

 امدعب لجعلاو ةاشلا ايحأ ىذلاب كدشنأ :ىدوهيلل ىسيع لاق .ادبأ كقرافأ ال هللاو «ةنم

 ناك مك «بلصتل هيلع تعفر امدعب عذجلا نم كلزنأو « تام ام دعب اذه ايحأو ءامهانلكأ

 .سأب ال :ىسيع لاق .دحاو فيغر الإ هعم ناك ام هلك اذهب فلحف : لاق ؟افيغر كعم

 نمل «ىسيع اي :ىدوهيلا لاقف «باودلاو عابسلا هترفح دق زنك ىلع ارم ىتح الطناف

 ىلإ علطت ىدوهيلا سفن تلعجف .هيلع نوكلهي الهأ هل نإف ؛هعد :ىسيع لاق ؟لاملا اذه

 اوعمتجا هوأر املف «رفن ةعبرأ لاملاب رمو ىسيع عم قلطناف «ىسيع ىصعي نأ هركيو «لامل
 له :هبحاصل امهدحأ لاقو ءابارشو اماعط انل اعاتباف اقلطنا :امهيبحاصل :نانثا لاقف هيلع

 :رخآلا لاق .كنيبو ىنيب لاملا ناكف ءاتام الكأ اذإف ءامس امهماعط ىف انيبحاصل لعجن نأ كل

 املف «هلتقيلف هبحاص ىلإ دحاو لك مقيلف ؛ماعطلاب انايتأ ام اذإ :نارخآلا لاقو .العفف «معن

 كلذ ملعأو ءاتامف هنم الكأف ؛ماعطلا ىلع ادعق مث .امهالتقف امهيلإ اماق ءامهماعطباءاج

 لاقف (ةثالث نيب ىسيع همسقف هجرخأف (همسقن ىتح هج رخأ :ىدوهيلل لاقف « ىسيع

 هل لاق ؟ةثالثلا هذه امف !!تنأو انأ وه امنإف «ىنملظت الو هللا قتا ءىسيع اي :ىدوهيلا

 بحاصب كتربخأ نإف :ىدوهيلا لاق !فيغرلا بحاصل اذهو «كل اذهو «ىل اذه :ىسيع

 « ىظح ذخ : ىسيع لاق .وه انأ :لاقف .معن :ىسيع لاقف ؟ لاملا اذه ىنيطعت «فيغرلا

 فسخف ائيش هب ىشم هلمح املف ؛«ةرخآلاو ايندلا نم كظح وهف فيغرلا بحاص ظحو

 ؟نوعنصت ام :لاقف.ءكمسلا نوداطصي مهو نييراوحلاب رمف ميرم نب ىسيع قلطناو «هب

 انأ لاق ؟تنأ نمو :اولاق «سانلا داطصي ىتح نوشعمت الفأ :لاقف .كمسلا داطصن :اولاقف

 ىلإ هللا ىلإ ىراصنأ نم له: ىلاعت هلوق كلذف .هعم اوقلطناو «هب اونمآف .ميرم نب ىسيع

 )١(. 4 نوملسم ظ :هلوق
 كمسلا نوداطصي اوناك نيذلا نييراوحلاب ىنعي مهب راس ىسيع نإ مث:ىدسلا لاقو

 : ىلاعت هلوق كلذف «2") مهيف حاصف اليل ليئارسإ ىنب ىتأ ىتح «مهاعد ذإ هوعبتاو هب اونمآف

 448 2442/5 نايبلا عماج )١(

 . ( رشانلا ١ بذكت الو قدصت ال ىتلا تايليئارسإلا نم اذهو

 . 4017/5 قباسلا ردصملا )١(

 /ا/ ١



 . ١ ؛ةيآ فصلا ةروس - 4 ةقئاط ترَمَكو ليئارسإ ىنب نم ةفئاط تنمآف

 ىلإ كعفارو َكيفوَتم ىَنِإ ىسيعاَي هللا لاق ذإ .نيركاملا ٌريخ ُهَّللاو هللا َرْكَمَو اورّكَمو
 66 « ه 4 # اورفك نيذلا نم َكَرهَطُمَو

 هلتق ىتح هعابتأ ضعب ىلع ىسيع هبش هؤاقلإ هنإف مهب هللا ركم امأو : ىدسلا لاق

 ليئارسإ ىنب نإ مث ءكلذ لبق ىسيع هللا عفر دقو «ىسيع هنوبسحي مهو «ىسيعب نوركاملا

 نم :هباحصال ىسيع لاقف «تيب ىف نييراوحلا نم الجر رشع ةعستو ىسيع اورصح
 كلذف ءءامسلا ىلإ ىسيعب دعصف مهنم لجر اهذخأف ؟ةنجلا هلو لتقيف ىتروص دخأي
 ةعست مهورصبأ نويراوحلا جرخ املف 4 نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو :هلوق

 مهنودجيف موقلا نودعي اولعجف ءءامسلا ىلإ هب دعص دق ىسيع نأ مهوربخأف ءرشع

 لجرلا اولتق كلذ ىلعو «هيف اوكشف «مهيف ىسيع ةروص نوريو «ةدعلا نم الجر نوصقني
 نكلو هوبلص امو هولتق اموإ»:لجو زع هللا لوق كلذف ؛هوبالصو ىسيع هنأ نوري مهو

 . 00 ها/ ةيآءاسنلا ةروس #  مهل هبش

 هه 4ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيذلا قوف كوُعبتا نيذلا لعاجو ف

 .(9 مورلا مه لب :لاقيو «نونمؤملا مه :لاقيف # كوعبتا نيذلا ف امأ : ىدسلا لاق

 ه 9:4 نوكيف نك هل لاق َمُث بارث نم ُهَقَلَخ ّمدآ لثمك هللا دنع ىسيع َلَثم نإ

 نم رفن ةعبرأ مهنم هاتأ ,نارجن لهأ هب عمسو هن هلع هللا لوسر ثعب ا :ىدسلا لاق

 ؟ىسيع ىف لوقي ام :هولأسف (©) زجيرامو سجرسامو «ديسلاو «بقاعلا مهنم ؛مهرايخ

 لخدف .هكلم نم لزن هللا وه نكلو ءال :مه اولاق ( هتملكو هحورو هللا دبعوه » :لاقف

 ريغ نم قلخ اناسنإ طق تيأر لهف «هرمأو «هتردق انارأف ءاهنم جرخ مث ميرم فوج ىف

 )١( ريدقلا حتف «4 517/5 نايبلا عماج ١/318 .

 لدبي مل نمم مالسإلا لهأ فلس اميف - نينموملاب ىن ىنعيو «ذكموي ىراصنلا مه اوناك :مورلاو ؛«477/5 نايبلا عماج (؟)

 .4517/5 نايبلا عماج شماه .دعب ىراصنلا تلاق ام ىسيع ىف لقي ملو

 راعشأ ىف هتيأر اذكهو سجرس ام روهشملاف :(« سجرس ام » امأ ةعوبطملاو ةطوطخملا ىف نامسالا ءاج اذكه (؟)

 «(زجيرام» امأو « مهسيدق نم روهسشم لجر هوركذ ىذلا اذهو « ءايلاب « سيجرسر ام : : اضيأ نولوقيو .لطخألا
 ماششه نبا ةريس ىفو « (« رحيرام 27777 روثنملا ردلا ىفو « فحصم هنأكو «حيحص ريغ هنظأو هطبض فرعأ ملف

 . (459/5 نايبلا عماج شماه ءركاش دومحم ذاتسألا قيلعت )رحيرام الو سيجرسرام دجأ مل فيفي
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 . 290 ةيآلا رخآ ىلإ 4( .. ىسيع لّقم نإ : لجو زع هللا لزنأف ؟بأ

 انءاسنو مكءانبأو انءانبأ عدت اولاعت لف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف َكّجاح نّمف )»

 ١ نيذاكلا ىلع هللا تسل لعجفف لهيب عن مكشنأو اًسشنأرمكواسنر

 0 كو فاح ارق اا نر يخي

 هوح اصف . ( اوقرتحال اوجرخ ولو :ىبنلا لاقف ءذئموي هنع اوفلختف ءاهريغك ىبنلا ةوعد

 ةلحلا : ضورعلا ىفف مهاردلا تزجع امف « افلأ نينامث مهيلع هل هنأ ىلع : حلص ىلع

 اسرف نيثالثو ةعبرأو اريعب نيثالثو ةثالثو ءاعرد نيثالثو ةثالث مهيلع هل نأ ىلعو «نيعبرأب

 . ("9ههيلإ اهيدؤن ىتح اهل نماض هع لوسرلا نأو «ةنس لك ةيزاغ

 544 مكبيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأي لق

 لق )»:لاقف - نارجن ىراصن نم دفولا ىنعي هلع ُهِيَع لوسرلا مهاعد مث : ىدسلا لاق

 00 ةيآلا .. باتكلا لهأي

 ++ ملعب مكل نيل ايف نوجا ملق ملعب مكل مف مكب مالؤه مّ م
 مهل سيل ىذلا امأو «هب اورمأ امو مهيلع مرح امف ملع هب مهل ىذلا امأ : ىدسلا لاق

 . (©هيهاربإ نأشف ملع هب

 ٠٠١ 4 نودهشَت متنأو هللا تايآب نو رفكت مل باتكلا َلهأيإ»

 قحلا هنأ نودهشيف : 4 نودهشت )» امأو « هلل دمحم : هللا تايأ : ىدسلا لاق

 .7107/؟ روثنملاردلا «459/5 نايبلا عماج )١(

 نم 717/7١ةيزجلا ذخأ ىف :باب «جارخلا :باتك ىف ءدواد وبأ اهلصو دق حلصلا ةصقو .5 نايبلا عماج )١(

 دبع نب ليعامسإ نع ؛ىنادمهلا رصن نب طابسأ انث - ريكب نبا ىنعي - سنوي انث «ىمايلا ورمع نب فرصم قيرط

 « ثيدحلا ... ةلح ىفلأ ىلع نارجن لهأ هَ هللا لوسر حلاص :لاق « سابع نبا نع «( ىدسلا ) ىشرقلا نمحرلا

 . انهاه امع فالتخاب

 نبا نع 7071/١ ريسفتلا ىف ريثك نبا اهلقنف ؛ اهينباو ةمطافو ىلع عم ىبنلا جورخو ةنعالملا ةصق امأ

 . ثيدحلا ركذو امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع «ىبعشلا ىلإ هدنسب هيودرم

 . 505/١ ىناعملا حور« 485/5 نايبلا عماج ()

 . 560/١ ريدقلا حتف «4 97/5 نايبلا عماج (4)
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 راهتلا هجَو اومآ نيذلا ىلع لزنأ ىذلاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةقئاط تلاقو

 ٠١ # نوعجري مهلعَل هرخآ اورفكاو

 نيد ىف اولخدا :مهضعبل اولاقف ءاربح رشع ىنثا ةيبرع ىرق رابحأ ناك : ىدسلا لاق
 ءاورفكاف راهتلا رخآ ناك اذإف ءقداص قح دمحم نأ دهشن :اولوقو ءراهتلا لوأ دمحم
 متسل مكنأو «بذاك ادمحم نأ : انوثدحف مهانلأسف انر ابحأو انئاملع ىلإ انعجر انإ :اولوقو

 ةولوق ؛ نوكشي مهمل ؛مكدي نم اهل بجعأ وهف نيد ىلإ نجر دقق ءى ىلع

 0 نوكشي مهلعل :«توعجريمهلعلإ»
 لثم ّدَحَأ ىتْؤي نأ هللا ىده ىدقلا نإ لق مكتيد عبت نمل الإ اوضؤت الوإل

 هيتؤي هللا دّيب لضقلا ّنِإ لُق مكبر دنع مكو جاحي وأ متيت ةيتوأ ام

 ٠ 4 ميلع عساو هللاو ءاشي نم

 نمل الإ اونمؤت ال : 4 مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت 7 ال :١) ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 . 299 ةيدوهيلا عبت

 هلوقو ؛27 ةنيدملا دوهيل ربيخ دوهي لوق نم وهو :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو
 ءدمحم ةمأ اي متيتوأ ام لثم : ىأ 4 متيتوأ )» هلوق ىلإ 4 ىدملا نإ لق: ىلاعت
 ىتح ةماركلا نم اذكو اذك انب هللا لعف : دوهيلا لوقي : 4 مكبر دنع مكوجاحُي وأ إل
 هللا ديب لضفلا نإ : اولوقف ءلضفأ مكتيطعأ ىذلا نإف « ىولسلاو نما انيلع هللا لزنأ

 . 2)ءاسي نم هيتؤي

 مهّنَأب كلذ ًامئاق هيلع تمد ام الإ كيلإ هَدَوي ال رانيدب همت نإ نَم مهنمو اف

 ٠ه 4 َبْذَكلا هّللا ىلع نولوقيو َليبس نييمُألا ىف ًانيلع سيل اولاق

 )١( نارقلا ماكحأل عماجلا :5.7/7 نايبلا عماج /١1855« ريدقلا حتف ١/597.

 . ه5//01 نايبلا عماج (؟)

 00/0 ىناعملا حور «؟١/17 ميظعلا نآرقلا ريسفت 25٠٠/7 نايبلا عماج ()

 ١84/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه) . 587/١ ريدقلا حتف ء 511/7 نايبلا عماج (4)
 . 787/١ ريدقلا حتف ء 51/5 نايبلا عماج (5)

 م١



 امئاق تمد ام هتنامأب فرتعي :«امئاق هيلع تمد ام الإ إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 هلوقو « 22 دحجي ىذلاو ىدؤي ىذلا « 2١2 َكَرفاَك هبلطت تفج مث تمق اذإف ءهسأر ىلع

 ؟ كتنامأ ىدؤت ال كلاب ام :هل لاقي : ىأ 4 ليبس ١>) ىلإ 4 .. اوُلاق مهّنأب كلَذ ل :ىلاعت
 . 201! انل هّللا اهّلحأ دق ءبرعلا لاومأ ىف جرح انيلع سيل : لوقيف

 ليق اذإ مهنم لوقي ىذلا ىنعي وهو :« بذكلا هللا ىلع نولوقيو ا! : ىلاعت هلوقو

 . «© انل هللا اهلحأ دق «برعلا لاومأ ىف جرح انيلع سيل :لاق ؟ كتنامأ ىدؤت ال كل ام :هل

 ٠9 4 باتكلا نوملعت متنك امب نيينابر اونوك نكلو

 .©© ءاهقفلا ءامكحلاف : نوينابرلا امأ :ىدسلا لاق

 . © نآرقلا وه :باتكلا :لاق ىدسلا نع «ىسولألا جرخأو

 /14 ةمكحو باتك نم مكتبا امل نييينلا قافيم هللا دخأ ذإو ل

 ننمؤيل هقاثيم ذأ الإ حون ندل نم طق ايبن لجو زع هللا ثعبي مل : ىدسلا لاق

 جرخ نإ هنرصنيلو هب اونمؤي نأ هموق ىلع ذخأ الإو ءىح وهو جرخ نإ هنرصنيلو «دمحمب

 ىذلا وهو « دمحمب نييبنلا قاثيم اوذخأ دوهيلا نإ :4 مككتيتآ امل ل: هلوقو ؛ 219 ءايحأ مثهو

 . 0 مهدنع باتكلا ىف ركذ

 /5 4 قح لوسرلا نأ اودهشو مهناميإ دعب اورفك موق ُهَّللا ىدهي فيك ظ

 هيف هللا لزنأف «هنامإ دعب رفك ( ىراصنإلا ديوس نب ثراحلا ١ ىف تلزنأ : ىدسلا لاق
 اهخسنف ملسأو بات مث 4 نودلاخ اهيف مه راثلا باحصأ كلوأ إل : هلوق ىتح ةيآلا هذه

 نارمع لآ ةروس 4 ميحَر روفغ ل: هلوق ىلإ 4 . .اوبات نيذلا الإ :لاقف «هنع هللا

 .(0/83ةيآ

 . هقح هدحج : هقح هرفاك : كرفاك ء« ١0" ىناعملا حور (1)

 . 07/5 نايبلا عماج شماه ةيآلا ىف اركذ ناذللا ناقيرفلا امه : دحجي ىذلاو ىدؤي ىذلا (؟)

 504/١ ريدقلا حتف « 577/5 نايبلا عماج (*)

 0 نايبلا عماج (4)

 ١18/9. نآرقلا ماكحأل عماجلا «ه 51/5 نايبلا عماج (ه)

 . 5171/1 ىناعملا حور (7)

 ١855. / ؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا ,05/5 نايبلا عماج (1)

 . 01/7 / 5 نايبلا عماج (9) . 555 / 5 نايبلا عماج (8)

١4١ 



 9 ١ 4«نولاضلا مه كنلوأو مُهتبوت لبقت نل ارفُك اودادزا مث مهناميإ دعب اورقك نيذلا نإ

 :«مهتبوت لبقت نل )>: امأو , رافك وهو اوتامف :4 ًارفك اودادزاإ امأ :ىدسلا لاق
 . 21 هتبوت لبقت مل بات اذإ هتوم دنعف

 47 4 نوُبحُت امم اوقفنت ىتح بلا اولانت نل )»

 . ©") ةنجلاف : 4 ربلا لف امأ : ىدسلا لاق

 َلرتت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارس ! ىنبل الح ناك ماّطلا لك إل

 7 4 نيقداص منك نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتأف لق ةاروتلا

 ليئارسإ مرح امنإو .هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام مرحن امنإ دوهيلا تلاق : ىدسلا لاق

 هافاع نيل هللاب فلحف ءراهنلاب هكرتيو ليللاب هذخأي ناكو ءاسنلا قرع هذخأي ناك ؛قورعلا
 :هلوق ىلإ 4 اهولتاف ةاروتلاب اوتأف )9: :لاق مث مهيلع هللا همرحف ءادبأ ًاقرع لكأي ال «هنم
 . 9 مكيغبب ىريغ مكيلع اذه مرح ام # نيقداصو»

 4 4 اًكَرابم ةككبب ىدّلَل سانلل عضو تيب لوأ نإ
 «ضرألا ىلع َةدَبَر ناك ءءام ضرألا تناك نأ موي هنإف : تيب لوأ امأ : ىدسلا لاق

 سرا ىف عضو تسب لوأ ف لهعم تميل قلخ ضرالا هللا قلخ امل
 سم ساه

 ١ نيلاعلا ع ىلا نإ رقع نصرا ديلإعاطتسا 67 7

 هَّلْخَد نمو ,2© ميهاربإ ماقمف : #4 تانيب تايآ وذ :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 لحي مل لوتقملا وخأ هّيقل مث ءاهب ذاعف «ةبعكلا ىنأ مث الجر لتق الجر نأ ولف :4 انمآ ناك

 .( رفاكو هف جحي مل مث هب جحي ام دجو نمف :# رَفَك نم إف امأو 270 هلتقي نأ ادبأ هل

 )١( تايبلا عماج 5 / 58١.

 . 558/١ ىناعملا حور 9 / ريدقلا حتف ء6٠ هال / ؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا « ه0 / 5 نايبلا عماج (؟)

 . 579/١ ىناعملا حور 87/١*. ميظعلا نآرقلا ريسفت ء1707/5١؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا « 7/0 نايبلا عماج (5)

 5151/1١. ىناعملا حور 2587/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2” 1/7 نايبلا عماج (4)

 581415/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2507/9 نايبل عماج (5)

 . 51/1 قباسلا ردصملا (7) .”7/19/ نايبلا عماج (5)

 م١



 48 4 هللا تايآب نورفكت مل باتكلا لهأي لق )ف
 . 29 هيت دمحم ىه : هللا تايآ آف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 49 © اجوع اهنوغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت مل باتكلا لهأي لق

 سانلا هنع اودصف ءال :اولاق ؟ ادمحم نودجت له :دحأ مهلأس اذإ اوناك :ىدسلا لاق
 , (0) اكاله : ىأ  اجوع إف ءادمحم اوغبو

 باتكلا اوُوُأ نيذلا نم ًاقيرف اوعيطُت نإ اونمآن يذلا اهيأي )»
 ٠٠١ 4 نيرفاك مكناميإ دعب مكودري

 راصنألا نم سانأ نيبو هنيب ناك ««يراّصنألا ةمَدَغ نب بعت ١ ىف تلزن :ىدسلا لاق

 نم ناتفئاطلا تمه ىتح ضعب ىلع مهضعب لمحف «عاَقنيَق نم ىدوهي مهنيب ىشمف م "اك

 نإ (ْ لوقي ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءاولتاقيف «حالسلا اولمحي نأ جرزخلاو سوألا

 ش . 29 ( مترفك متلتتقاف حالسلا متامح

 ٠١7:4 نوملسم متنأو الإ نئومت الو هتاقث قح هللا اوُقتا اونمآ نيذلا اهيأي إ»

 نيذلا اهيأي » : لاقف -راصنألا ىلإ ىنعي - نينمؤملا ىلإ مدقت مث : ىدسلا لاق
 ركشيو «ىسبني الف ركذيو «ىصعي الف عاطي نأ :4 هتاقن قح )» امأو «ةيآلا#.. اونمآ

 « متعطتسا املا اوقاف )ف :لاقق «مهنع هللا هخسنف ءاذه سانا طي لف 0 رتكي الف

 مكياع هللا ةّمعن اوركذاو اوقرَفَت الو اعيمج هّللا لبحب اومصتعاو )»

 متنك ز ًاناوخإ هتمعنب دب متحبص أف مكبولُف َنيِب فْلَف ءادعأ مثنُك ذإ

 ١١١ # اهنم مُكَذقنأف راثلا نم ةرفح افش ىلع

 :4 ءادعأ متنك ذإ و « « 3 هللا باتكف : :# هللا لبح ل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نم رفح اَقَش ىلع متكو لط ؛ (4) مالسإلاب :4 مكبولق نيب فْلأف (9) ريمس برح ىف

 )١( ريدقلا حتف «ها//1/ نايبلا عماج (؟) . 57/90 قباسلا ردصملا 554/1١ .

 )( قباسلا ردصملا (5) .ه 8/07 نايبلا عماج 9//10” .

 )5( ميظعلا نآرقلا ريسفت ء 59/37 نايبلا عماج 78/8/1١ . ) )5نايبلا عماج 77/17 .

 . 87/10 نايبلا عماج نشماه « فوع نب رمع ىنب دحأ «كلام نب ديزي نب ريمس (1)

 . 46/07 قباسلا ردصملا (8)

 م١



 . ("!ىتب وأ تام نم رانلا فرط ىلع متنك : ىلاعت لوقي قي دمحم :4 اهم مُكدقنأف رانا

 . 2')ةرفحلا كلت نم مكذقنتساف هن ادمحم هللا ثعبف

 ٠١5 4مكناميإ دعب مترَفَكأ مههوجو تدوسا نيذلا اًمأف ل

 . "0اولتتقا نيح ةلبقلا لهأ نم رْفَك نم اذهف : ىدسلا لاق

 ”١١ 4 سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ

 0 سانلا نم دهعو هللا نم دهعب الإ :ىدسلا لاق

 ١١ 4 نودجسي مهو ليللا ءانآ هللا تايآنولتَي ٌةَمئاق ةَمُأ باتكلا لهأ نم ًءاوَس اوسيل ل

لؤه سيل :# باتكلا لهأ نم ءاوَس اوسيل إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 دوهيلا ءا

 : 4 ليللا ءانآ لف امأ « «*)هلل ةعيطُم ةتناق : :4 ةمئاق إو «ةمئاق ىه ىتلا ةمألا هذه لثمك

 .ليللا فوجف

 موق ثرَح تَباصأ رص اهيف حير لمح ايندلا ةايحلا هذه ىف نوقفنُي ام لَم
 ١١1 4 هتكلهأف مهسفنأ اوملظ

يف حير هباصأف ءنوملاظلا موقلا هعرز اذإ عرزلا لثم :ىدسلا لاق
 هتباصأف ءرص اه

 . ©"9ديدشلا دربلا (رصلا»و 2 ) مهكرش مهكلهأف ءاوقفنأ ام كلذكف هتكلهأف

 .1184مشع ام اودوًلبح مكتوب ال مكنرد نمةناطب اوذخّمالاونمآ نذل هيب

 . 9 متللض ام :# متنع ام لذ و ءنوقفانملا مهف :« ةناطبلا ) امأ :ىدسلا لاق

 ١١5 4 ظيغلا نم لمانألا مكيلع اضع اوّلَخ اذإو

 57 عباصألا :4 لمانألا ا: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١١1:4 لاتقلل دعاَقَم نينموُملا ُىَوَبُت كلهأ نم َتوَدَغ ذإوإ»

 )١( ريدقلا حتف « 98 5/37 نايبلا عماج (؟) . 88/17 قباسلا ردصملا 5 .

 موكا ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١١5/17 نايبلا عماج (4) . 44 /17 نايبلا عماج ()

 170/١. ريدقلا حتف 5910/١« نآرقلا ريسفت «75/7٠نايبلا عماج (5) /١5/1 1١-157 نايبلا عماج (ه)
 -ههل/ذ ىناعملا حور 4١57/9 نايبلا عماج (8) 45١/197 ١. نايبلا عماج (/)

 595/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١91/19 نايبلا عماج (9)

 نع « ليئارسإ نع «مادقم نب بعصم انث :ل لاق بيرك وبأ انئدح :لاق )1١١( ةيآلا ىف ىربطلا جرخأ

 ق6 ١/17 ارثأ ركذو . . باطخلا نب رمع نع هثدح نمع ؛ىدسلا

١0: 



 لاق دج اهعابأو شرق نم نيكرشلا لوزنب عمس هني هللا لوسر نإ: "اىدسلا لاق
 .بلكالا هذه ىلإ جرخا «هللا لوسر اي : اولاقف ( ؟عنصأ ام ىلع اوريشأ » : هباحصأل

 لوسرلا اعدف ؟انيف تنأو فيكف انز ايد ىف اناتأ انل ودع اًنَلَع ام «هللا لوسر اي :راصنألا لاقف
 لوسر اي :لاقف «هراشتساف «ءانلبق طق هعدي ملو « لولس نب ىبأ نب هللا دبع ) هلي

 ىف اولتاقيف ةنيدملا هيلع اولخدي نأ هبجعي هيَ لوسرلا ناكو !بلكألا ىلإ انب جرخاءهلا
 ىذلاوف «ةنجلا ىنمرحت ال هللا لوسر اي :لاقف (ىراصنألا كلام نب نامعنلا زهاتأف «ةقزألا

 لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ىنأب :لاق (؟ مب ٠:هل لاقف «ةنجلا نلخدأل قحلاب كئعب

 عردب اعد هلي لوسرلا نإ مث ءذئموي لتقف « تقدص ٠ :لاق ءفحزلا نم رفأ الو «هللا

 ىبنل ىغبني ال :٠ هتكَع لوسرلا لاقف «تيأر ام عنصا :اولاقو اورذتعاو اوماقف «هيتأي ىحولاو

 . 29 (لتاقي ىتح اهعضيف (") هتمأل سبلي نأ

 ٠55 4 اهيل هلو الفت ذأ مكس نائم تمل )»

 ل را يبق ةلاشال لباس بل نب هللا دبع ةعجر املف

 ذإ)»:لجو زع هللا لاقو ءانعم نعجرتل انتعطأ نئلو ءالاق ماع ام نه اراقو هوب امل

 9©( ةئامعبسب هلي هلل لوسرلا قبو هللا مهمصعف «( ىبأ نب هللا دبع

 ١١ه 4نيِمْوَسُم ةّكئالملا نم فالآةَّسمَخب مكبر مّكددمي اذه مهروُف نم مكوتأيوإ»

 «نيموسم# و 3 )اذه مههجو: ىأ # اذه مهروف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 . (00نيمّلعم : ىأ

 نب طابسأ نع «دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم قيرط نم ١1/7 ١١ كولملاو مثألا خيرات ىف ىربطلا هلصو (1)

 باحصأ نم سان نعو ؛دوعسم نبا نع «ةرم نعو «سابع نبا نع ؛حلاص ىبأ نعو «كلام ىبأ نع ءىدسلا نع ءرصن
 .دانسإلا اذهل ركاشو ىربطلا فيعضت قبس دقو هلع ىبنلا

 /1١55/19. نايبلا عماج شماه . عردلا : هتمأل (؟)

 .17 211/7 ىربطلا خيرات ء157/10١ نايبلا عماج ()

 ١/9 ىربطلا خيرات 2١7/7 نايبلا عماج(4)

 401/1١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١47/8/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 0185/9 نايبلا عماج (ه)
 .571/1 ىناعملا حور 2579/1 ريدقلا حتفء1١ 88/397 نايبلا عماج (5)

 مه ١



 ١ اورقك نيذلا نم افرَط عطقيل 4 ١74

 :لاقف الجر رشع ةينامث اوناكو  دحأب ىنعي  نيكرشملا ىلتق هللا ركذ : ىدسلا لاق
 ةيآلا © اولتُق نيذلا نّبسحتالو )>:لاقف ءادهشلا ركذ مث : ,ةيآلا# .. اًقَرَط عطقيلإ» -

 ةيآ نارمع لآ ةروس 20195 ,

 ممم جب) 0

 رفق و هيون ورقتساف ل ورك مه اوم وأ ةضحاف اعف ذإنيذلاو)

 نومّلعَي مهو اولَعَف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بونذلا # ١8

 وف ام ىلع اورصيملو ]ف 9 انزل م ةنسلفلا) :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 او عت ب ملق اوماقأ مث : اوبنذأ دق مهنأ ,

 هلثم حرق موقلاسم دقف حرف مكسسمي نإ»

 (سانلا نيب اهلوادن ٌمايألا كلتو . 4 ١

 مويو مكل موي : ةيآلا# ..مايألا كلتو ف ءتاحارجلا ىه :( حرقلا » :ىدسلا لاق

 ©0وكيلع .

 ») اونمآ نيذلا هللا صحميِلو 4١ ١

 نينم ْوملا ىلتبي :ىدسلا لاق 5

 نورظنت متنأو هومعيأر دقف ُهوَقْلَت نأ لبق نم توّكا نونمت مهنُك دقلو 4 4 ١

 ءردب لهأ ةليضف اوأر ملف ءاردب اودهشي مل يبنلا باحصأ نم سان لك : ىدسلا لاق

 520/١. ريدقلا حتف ١ 440/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 05/9 نايبلا عماج (1)

 )١( ىناعملا حور ١/555 . )*( نايبلا عماج ١8/197" ريدقلا حتف 587/1١.

 ) )4؟78/10/ قباسلا ردصملا (5) .5 75-75 4/97 نايبلا عماج 1١ 5.

 .؟ 4 هلا قباسلا ردصملا (7)

 اادنلا



 . 20 ةيآلا 4 .. معك دقلو إظ

 ىلع مَتبلقنا لق وأ تام َنِإّقأ لُسُرلا هلبق نم ْتَلَخ دق لوس الإ ُدّمَحُم امو ف

 اوماقف «ةامرلا رمأ  نيكرشملا ىنعي  دحأ موي مهل ُهَلْيَع لوسرلا زرب امل :ىدسلا لاق

 دق انومتيأر نِإ مكناكم اوحربت ال ١ : لاقو « نيك ر شملا ليخ هوجو ىف لبجلا لصأب
 تاوحخ اخأ ريبج نب هللا دبع : مهيلع رمأو «مكناكم تب : ام نيبلاغ لازن نل انإف ءمهانمزه

 , مهامزهف نيكرشملا ىلع ( دوسألا نب ُداَدقملاو « ماوعلا نب ريبزلا دش مث «« ريبج نبا

 ليخ ىلع وهو (ديلولا نب دلاخ » كلذ ىأر املف «نايفس ابأ اومزهف هباحصأو ىبنلا لمحو

 ىف هباحصأو هللا لوسر ىلإ ةامرلا رظن املف «©9عمقناف ةامرلا هتمرف « 2") رك نيكر شما
 هللا لوسر رمأ كرتن ال :مهضعب لاقف «ةمينغلا اورداب ؛هنوبهتتي نيكر شكا ركسع فوج

 مث ؛هليخ ىف حاص «ةامرلا ةلق دلاخ ىأر املف ءركسعلاب اوقحلف وقحلف مهتماع قلطناف ُهْنْيَع هل

 مهليخ نأ نوكرشملا ىأر املف هلع ىبنلا باحصأ ىلع لمحو « «؟ ةامرلا لتقف ءلمح

 دحأ « ىئراحلا ةّئيمق نبا » ىتأف مهولتقف مهومزهف نيملسملا ىلع اودشف ءاودانت «لتاقت

 هجشو (*)هتيعابرو هفنأ رسكناف ءرجحب هللا لوسر ىمرف ةناَتك نب ةانم دبع نب ثراحلا ىنب
 لبجلا قوف مهضعب قلطناو «ةنيدملا مهضعب لخدو «هباحصأ هنع قرفتو ؛هلقثأف ههجو ىف
 دابع ىلإ هللا دابع يلإ ١ :سانلا وعدي هتيم هللا لوسر لعجو ءاهيلع اوماقف ةرخصلا ىلإ
 ٍةَحْلَط ٠ الإ دَّحُأ فقي ملف هيدي نيب نوريسي اولعجف ءالجر نوثالث هل عمتجاف . ( هللا

 فخ نب ىبأ لبقأو هذي تسييف هدي ىف مهسب يمرف ؛ةحلط هابحف 2( فينح نب لهسو
 «باذك اي» :لاقف «« هلتقأ انأ لب » : لَم ىبنلا لاقف « هتيَي ىبنلا نلتقيل فلح دقو َىَحَمجلا

 عقوف ءافيفخ احرج حرجف (0)ءردلا بيج ىف هَل ىبنلا هنعطف ,هيلع لمحف (؟رفت نيأ
 :لاق سيلأ :لاق كعزجي امف ةحارج كب سيل :اولاقو هولمتحاف « «)روثلا راوخ روخي

 موي ضعب وأ اموي الإ ثبلي ملو !مهتلتقل رضمو ةعيبر عيمجل تناك ول ؟ كنلتقأل

 . هيلع لمح مث فطعو عجر : رك (؟) .؟50/1 قباسلا ردصملا (1)
 . 78 5/107 قباسلا ردصملا (4) .اقرفو افوحخ لخادتو« دتراو عجو : عمقنا (5)

 75 5/1 نايبلا عماج شماه .ةيحان نم بانلاو ةينثلا نيب ءايانثلا ىلت ىتلا ةعبرألا نانسألا ىدحإ ةينامث لثم :ةيعابرلا (5)

 . قباسلا عضوملا .سبلي ىكل عطقيو «هنم روقي يب ىذلا عضوملا : عردلا بيج (5)

 . قباسلا عضوملا .توصلا دشأ تّوصو حاص ءاراوحخ روخي :روثلا راوخخ (1)

 ملال ١



 باحصأ ضعب لاقف «لتق دق هللا لوسر نأ سانلا ىف اشفو ؛حرجلا كلذ ىف تام ىتح

 نإ «موقاي «نايفس ىبأ نم «1اةئمأ انل ذحخأيف « يبأ نب هللا دبع ؛ ىلإ الوسر انل تيل : ةرخصلا

 :رضنلا نب سنأ لاق .مكو لتقيف .مكوتأي نأ لبق مكموق ىلإ اوعجراف ءلستق دق ادمحم

 هيلع لتاق ام ىلع اولتاقف «لتقي مل هني دمحم بر نإف «لتق دق دمحم ناك نإ موق اي

 د مث «الؤه هب ءاج ام كال ًاربأو «ءالؤه لوقي امن كيلإ رذتعأ ىنإ مهلا هِي دمحم

 باحصأ ىلإ ىهتنا ىتح سانلا وعدي هم هللا لوسر قلطناو (") لتق ىتح لتاقف هفيسب
 هللا لوسر انأ :لاقف «هيمري نأ دارأف هسوق ىف امهس مهنم لجر عضو هوأر املف «ةرخصلا

 عنتمي نم هباحصأ ىف نأ ىأر نيح هللا لوسر حرفوءاّيح هللا لوسر اودجو نيح اوحرفف

 مهتاف امو حتفلا نوركذي اولبقأف «نزحلا مهنع بهذ هَللَم لوسرلا مهيفو اوعمتجا املف هب

 الإ دمحم امو وظ:لجو زع هللا لاقف ءاولتق نيذلا مهباحصأ نوركذيو ءهنم

 .29ةيآلا# .لوسر

 عا

 اوفعضامو هللا ليبس ىف مُهَباصأ امل اونو امف ٌريَِك نوُيبر ُهََم لاقى نم نّيأَكو ل
 ١ 45 «اوناكتسا امو

 امف و : هلوقو (24) ةريثك عومج :4 ريثك نويبر )»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 © اوفعض امو ال :هلوقو ءىبنلا لتق نم هللا ليبس ىف مهباصأ امل نويبّرلا نهو امف :©# اونهو

 هللا لوسر لاق نيح اوُلز ام: ىأ# اوناّكتسا امو اف ىبنلا لتقل هللا ليبس ىف اوفعض ام :ىأ

 .20) «انولعي نأ مهل سيل مهللا :٠ هي

 ١ ؛4 9:(مكباقعأ ىلع مكوُدرَياورفك نيذلااوعيطت نإاونمآن يذلا اهيأي

 . ©)ًارافك مك د ري«نايفس ابأ » اوعيطت نإو :ىدسلا لاق

 ١81١ 4 ًاناطلس هب لري مل ام هّللاب اوكرشأ امب بعرلا اورَفَك نيذلا بولُق ىف ىقلئَسإ»

 قلطنا ءةكم وحن نيهجوتم دحأ موي نوكرشملاو «(نايفس وبأ » لحترا امل : ىدسلا لاق

 . قباسلا عضوملا نامألا :ةنمألا (1)

 . 5١ 218 21 4/9 ىريطلا خيرات «5 5 4/97 نايبلا عماج (©) 1 .78 4/1 نايبلا عماج (؟)

 41١/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١47/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 6/97 نايبلا عماج (5)

 717/9 نايبلا عماج (ه)

 51 قزاعملا حور م 1١/-89 ريدقلا حتف 1 نايبلا عماج )020
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 مهومتلتق مكنإ ,متعنص ام سعب :اولاقف اومدن مهنإ مث «قيرطلا ضعب غلب ىتح «نايفس وبأ ١

 ىف لجو زع هللا فذقف «مهولصأتساف اوعجراءمهومتكرت ديرشلا الإ قبي مل اذإ ىتح
 ًادمحم تيقل نإ :هل اولاقو «العج هل اولعجف ءايبا رعأ اوقلف اومزهناف «بعرلا مهبولق

 هللا لزنأف ء«دّسألا ءارمح »غلب ىتح مهباطف هلم هلوسر هللا ربخأف «هل انعمج دق امب هربخأف

 هبلق ىف فذق امو هِيَ لع ىبنلا ىلإ عجري نأ دارأ نيح ( نايفس ابأ هركذف كلذ ىف لجو زع

 .©30ةيآلا # .. بولُق ىف ىقلنسإل: لاقفءبعرلا نم

 رمألا ىف متعّزانتو متاشُف اذإ ىتح هنذإب مهتوسحت ذإ هدعو هللا مُكَفدص دقلو إذ

 مكنمو ايندلا ديري نم مكنم توبحت ام مكارأ امدعب نم متيصعو
 ٠7 ؟ 4 مكتمل مهنع مكفرص من ةرخآلا يري نم

 رشعم اي :لاقف ماق نيك رسشملا ءاول بحاص «نامثع نب , ةحلط» ن ! :ىدسلا لاق

 ل افويسب مكليسبو را ىلإ بكفويسب الجم هلل ل نومعو مكلإ «دمحسم باحصأ

 ىلع ههيلإ ماقف ؟رانلا ىلإ هفيسب ىنلجعي وأ ؟ةنجلا ىلإ ىفيسب هلجعي دحأ مكنم لهفإ!ةنجلا

 :لاقف«هتروع تفشكنافءطقسف« 5 عطقف ؛ىلع هيرضف ؛ةنجلا ىلإ كفيسب ىناجعي

 500 ل ملل

 نم :# نوبحت ام مكارأإ,مهنولتقت :ىأ # مهنوسخت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلوإ»

 مه ةمينغلا نوديري اوقلطنا نيذلاف :ةرخآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنمإ» حتفلا

 هللا ركذ مث .ةرخآلا اودارأ لوسرلا لوق فلاخن ال :اولاقو اوقب نيذلاو ءايندلا باحصأ

 .() «(مكيلتبيل مهنع مكفرص مث إذ :لاقف( ديلولا نب دلاخ »منهيلع لام نيح ىلاعت

 مهب مَع مكانأف مكارخأ ىف مُكوعدي لوسّرلاو دحأ ىلع نوولت الو نودعصُن ذإ )»

 ش ١ 64 مكباصأ ام الو مُكتافام ىلع اونزحَت اليكل

 .5557/1 ىناعملا حور 2474/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا /5/؟روشنملا ردلا 258٠١ 238١ /19نايبلا عماج )١(

 « ىدسلا نع « طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع ؛نيسحلا نب دمحم نع ارثأ ( 6١؟) ةيآلا ىف ىربطلا جرخأ

 . 796/17 ريخ دبع نع

 . 49545/١ ىناعملا حور « 54/١ 4١ ميظعلا نآرقلا ريسفت *؟ 7 نايبلا عماج (؟)
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 اورظن املف ,مهيلع فرشأ ىتح «ةرخصلا نم الع «« نايفس وبأ ١لبقأ امل :ىدسلا لاق

 سيل » :هّلَْع لوسرلا لاقف « ُهّْقَع هللا لوسرب مهحرف نم هيلع اوناك ىذلا كلذ اوسن هيلإ

 ةراجنحلاب مهومرف هباحصأ بدن مث « دّبعُت ال ةباصعلا هذه لقت نإ مهللا « انولعي نأ مهل

 اولتقو ءردب مويب مويو «ةلظنحب ٌةلَظنَح لّبه لعا :ذئموي نايفس وبأ لاقف «مهولزنأ ىتح

 الو انالوم هللا ١ :لق :رمعل لوسرلا لاقف ءمكل ىّرع الو ىزعلا انل :نايفس وبأ لاقو ءردب

 ام ةّلثم مكيف تناك دق اهنإ امأ :لاق معن اولاق ؟دمحم مكيف :نايفس وبأ لاقف «(مكل ىلوم

 ؛مهيلع نايفس ىبأ فارشإ هللا ركذف «ىنتءاس الو ىنترس الو ءاهنع تيهن الو اهب ترمأ

 ةمينغلا نم مهتاف ام :لوألا مغلا ««مكباصأ ام إ» :هلوق ىلإ 4 مغب اًمغ مكباثأف )» :لاقف

 نم:#مكباصأ امالو إ»:هلوقو «ةمينغلا نم :# مكتاف ام ىلع اونزحت اليكل إف :هلوقو

 .20 نوركذتت نيح لتقلا

 مهسْفنَأ مهتمهأ دق د ةفئاطو مكدم ةفئاط ىشغي اًساعن مآ معلا دعُب نم مكيلع لزنأ مث »

 264 ةةطاعل نط قطار غالب دوي

 00 ال نأ نوملسملا فوختف . معن :لاق «لباق نمار ردب ىبنلا اودعاوف

 موقلا نإف ) مهلويخ اوبنجو :2") مهلاقثأ ىلع اودعق مهتيأر نإف رظنا :لاقف الجر

 اوقتاف «ةنيدملا نولزني موقلا نإف مهلاقثأ اوبنجو مهلويخ ىلعاودعق دق مهتيأر نإو «نوبهاذ

 اعاريس لاقتألا ىلع اودعق لوسرلا مهرصبأ املف « لادقلا ىلع مهّطوو ا اوربصاو هللا

 اومانف ذيع هلع ىبنلا اوقدص كلذ نونمؤملا ىأر املف « مهباهذب هتوص ىلعأب ىدان ءالاجع

 مهربخأ نيح ركذي لجو زع هللا لاقف :مهنوتأي موقلا نأ نونظي نيقفانملا نم ساتأ ىقبو
 .29© ةيالا # .. مكيلع لزنأ مث 9» :ىبنلا 3 ايا

 )١( نايبلا عماج ١1/19 ىربطلا خيرات ؛7 0/9 5 51.

 .71 5/19 نايبلا عماج شماه .عاتملا لمحت ىتلا لبإلا هب ىنعو رفاسملا عاتم وهو « نيتحتفي لقت عمج : لاقثألا (0)

 . قباسلا عضوملا .هبنج ىلإ هداق هريغ و سرفلا بنج :مهلويخ اوبنج (7)

 .410//؟ روشنملا ردلا 21١5/9 نايبلا عماج (5)
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 ناطِيَشلا مُهّلَرَمسا امن ناعُمَجلا ىقنللا موي مكنم اوُلوَت نيذلا نإ

 6١ه # اوبسُك ام ضعبب

 ةنيدملا مهضعب لخدف«هباحصأ لوسرلا نع قّرفت ذئموي اومزهنا امل : ىدسلا لاق

 اولخد نيذلا لجو زع هللا ركذف اهيلع اوماقف ,ةرخصلا ىلإ لبجلا قوف مهضعب قلطناو
 .("0)ةيآلا # .. اولوت نيذلا نإإل :لاقف ةنيدملا

 مهناوخإل اوُلاقو اورَفَك نيذلاك اونوُكت ال اونمآ نيذّلا اهيأي ل

 ١65 :(ضرألا ىف اوبرَّض اذإ

 ىبأ نب هللا دبع باحصأ نوقفانملا ءالؤه :لاقو , 2")ةراجتلا ىه :ىدسلا لاق
 .(5) لولس نبا“:

 ١51١ 4 َلْغَي نأ ىبتل ناك امو »

 .(© اونوخت الف نوخي نأ هل ىغبني ال امكف «نوخي نأ هل ىغبني ناك ام : ىدسلا لاق

 “١١ 4 هللا دنع تاجّرَد مه

 . © مهبر دنع تاجرد مهل :ىدسلا لاق

 اذه ىنأ مّملُق اهيلثم مئبّصأ دق َةبيصُم مُكتباصأ اًمَلَوأ إ»

 ٠١94 مُكِسفنأ ددع نموه لق

 ءاناسنإ نوعبس مهنم لتقو - دحأب ىنعي  نينمؤملا نم بيصأ ام ركذ مث : ىدسلا لاق
 كاذه ىنأ متلُق )» ءنيعبس اولتقو نيعبس اورّسأ ردب موي اوناك : 4 اهي مص دقإ» :هلوقو

 .©0 متيصع مكنأ : (مكسفنأ دنع نم وه لق »
 مكسفنأ نع اوأرداف لق اولتُق ام انوعاّطأ ول اودَعَقو مهناوخإل اوُلاَق نيذلا ل

 ١58 4نيقداص متنك نإتوملا

 مهدعو دقو «ءلجر فلأ ىف  دحأ موي ىنعي - هن لوسرلا جرخ : ىدسلا لاق

 7١1/1١ ىناعملا حور «**5/17 نايبلا عماج (؟) . 778/97 نايبلا عماج (1)

 701/1١. ىناعملا حور « "98 ١/ ريدقلا حتف « 781 585/97 نايبلا عماج (”) '

 ةك ثايبلا عماج 2220 . ”9//51 قباسلا ردصملا (5)

 .478 ١/ نآرقلا ريسفت 7/4 /ا/ نايبلا عماج (7)
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 وبأ»مهعبتف ةثامثالث ىف «لولس نب ىبأ نب هللا دبع ؛عجر اوجرخ املف ءاوربص نإ حتفلا

 ا هل اولاقو هرلغ املف «مهرعدي « ىملسلا رياج

 :ىلاعت لاقف ءانعم نمجرتأ ومحل نو الاه لعن © ءاولاتك ماحد ميج ( ىراصنأل
 .©0 ةيآلا # .. اولاق نيذلا#

 امب نيحرف . نوقرري مهبر دنع ءايحأ لب اًاومأ هللا ليبس ىف اولتُق نيذلا َنَبسحت الو

 مهيلع فو الأ مهفلَخ نم مهب اوقَحلَي مل نيذلاب نورشبتسيو هلضف نم ُهَّللا مهاتآ

 ١٠7١ 159 4 نونزحُي مهالو

 4 هب) :ىتح نيسحت الوإلا لاقف « ءادهشلا هللا ركذ : ىدسلا لاق

 اقام 0 ودير ذم اتم ىدان نحرس انف لدا ىف تي نجلا ف ةضحو ةركل ىعرت

 كوهتشت اذام :اضيأ مهبر مهلأسيف ءانسفنأ تهتشا اميف نحن انبر :نولوقيف ؟نوهتشت

 انكلو ءاولاق ام : نولوقيف «ةثلاثلا مهلأسيف ءانسفنأ تهتسا اميف نحن نولوقيف ؟نوديرت اذامو

 2 نورشبتسُيإل :هلوق امأو «باوثلا لضف نم اوأر امل انداسجأ ىف انحاورأ درت نأ بحن .

 :لاقيف «هلهأو هناوخإ نم هيلع مدقي نم هيف باتكب ىتؤي ديهسشلا نإف :© مهفلخخ ا :ىلإ
 مدقي نيح رشبتسيف ءاذكو اذك موي نالف كيلع مدقيو ءاذكو اذك موي نالف كيلع مدقي

 ١١77 4 حّرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسّرلاو هلل اوباَجّتسا نيذلا

 ءاومدن مهنإ مث قيرطلا ضعب غلب ىتح دحأ نم افرصنم نايفس وبأ قلطنا :ىدسلا لاق
 لا ا رولاقف

 ا

 )١( ىربطلا خيرات :"99/1 نايبلا عماج  2٠5/5نآرقلا ماكحأل عماجلا  1٠١8/5ميظعلا نآرقلا ريسفت ء ١/415«
 ىناعملا حور ١/ 7١7ارصتخم .

 نايبلا عماج شماه .الطاب ةرات نوكي لوقلا وه معزلاو «قحلا لوقلا داري لب لطابلا لوقلا هب داري ال : معزلا (؟)

 ا

 . 5957/17 نايبلا عماج(؟)

 ريسفت ىف رثألا اذه ركذ قبس . 7١9/١ ىناعملا حور 24١8/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ,ع90/9 نايبلا عماج (4)

 )1١8١(. ةيألا

 ؟ ١84



 انبسح اولاقو اناميإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سائلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا)

 "١/7 ليكولا معنو هللا

 ىنعي  قيرطلا ىف ىبارعألا | اوقلف دسألا ءارمح لوسرلا غلبأ نأ دعب : ىدسلا لاق
 ءارمح نم اوعجر مث © ليكولا معنو هللا انبسح :اولاقف «ربخلا مهربخأف ١(  نيملسملا

 .25) ةينالا سانلا مهل لاق نيذّلا >:مهيقل ىذلا ىبارعألا ىفو مهيف ىلاعت هللا لزنأف ءدسألا

 ١04 4 ءوس مهسَسْمَي مل لضَفو هللا نم م ةمعنب اوبلقناف

 ردبب - ردب ةوزغ ىلإ جرخ نيح ىنعي  هباحصأ لوسرلا ىطعأ : ىدسلا لاق

 امأ .4ةمعبباوباقنافإ»: ىلاعت هلوق كلذف ةراجت اوباصأف ءردب مسوم نم اهب اوعاتبا مهارد

 .() لتقلا وهف : ( ءوسلا » امأو «ةراجتلا ىهف : (لضفلا» امأو «ةيفاعلا ىهف : (ةمعنلا )

 ١:4 نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف ةءايلوأ فوَحُي ناطيشلا مكلذ امْنإ

 مكلذإل:ىلاعت لاقف «نيقفانملا نيعأ ىف مهمّظعو نيكر سلا رمأ ركذ : ىدسلا لاق

 . «99 مهوفاختف مكرودص ىف هءايلوأ مظعي :ىأ 4هؤايلوأ فوَحُي ناطيشلا

 ناك امو بيطلا نم ْثيِْحلا زيمُي ب ىتح هيلع متنأ ام ىلع نيدمؤملا ري هللا ناك ام

 ١١/4 كءاشي نَم هلسر نم ىبتجي هللا نكلو بيغلا ىلع مُكعلْطُيل هللا

 . لزنأف !!رفكي نمو هللاب نمؤي نمب انربخيلف اقداص دمحم ناك نإ :اولاق :ىدسلا لاق
 علطيل هللا ناك امو :2*) رفاكلا نم نمؤملا جرخي ىتح ةيآلا © .. َرَدَيِل هللا ناك امإلل:هللا
 . ١( الوسر هلعجف هابتجا نكلو بيغلا ىلع هّلِقَ ادمحم

 مهل رش وه لب مهل اريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحي الو ):

 ١8١ 4 ةمايقلا موي هب اولخب ام نوق طيس

 ملو هللا ليبس ىف اوقفني نأ اولخبف هلضف نم هللا مهاتآ نيذلا مه :ىدسلا لاق

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(

 . 101/١ ريدقلا حتف 1551/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا « ؛ ١ ؟/97 نايبلا عماج (؟)

 777/١. ىناعملا حور « 1١05/١ ريدقلا حتف 24 51/397 نايبلا عماج (؟)

 .5١؟4/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4١/97 نايبلا عماج (؛)

 2405/١ ريدقلا حتف 2457/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/١ 2١57 نآرقلا ماكحأل عماجلا « 4؟6/90 نايبلا عماج (ه)

 . 27/17 نايبلا عماج (1) ./7 14/١ ىناعملا حور

١7 



 هفذقي ىتح هعبتيف هقنعب ذخأيف «عّرقأ اعاجسش نوكي ةمايقلا موي هلام نإف )١(« اهتاكز اودؤي

 .20 رانلا ىف

 ١١ :(ءاينغأ نحنو ريقف َهَّللا َنإاولاق نيذلا َلْوَق هللا عمس دقلإ»

 :هل لاقف «هملكف (ركب وبأ »هيقل دّنَرَم ىنب نم ( ىدوهيلا صاحنف )اهلاق :ىدسلا لاق

 ركب ابأ اي :صاحنف لاقف ءانسح اضرق هللا ضرقأو ءقدصو نمآو هللا قتا ءصاحنف اي
 اقح هل وَ وقتام ناك نإ ؛ىنغلا نم ريقفلا الإ ضرقتسي امو ءانلاومأ انضرقتسي ىنغ انبر نأ معزت

 تناك ةنده الولف :ركب وبأ لاقف «ةيآلا 4 ..هللا عمس دَقَل )ل: :هللا لزنأف «ريقفل اَذإ هللا نإف

 .©9 هتلتقل دثرم ىنبو ُهّلِقَع ىبنلا نيب

 ءارو هوُذْبَتَف هتومتكت الو سائل هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاغيم ُهّللا ذخأ ذإو ©

 ١8107 هباليلق اَمَثهب اورتشاو مهروهظ

 . هْلَع دمحم مسا اومتكو «اليلق اعمط اوذخأ :ىدسلا لاق

 الو (؟9 هيَ دمحم ىأ - سانلل هننيبيل دوهيلا قاثيم ذحخأ هللا نإ : ىدسلا لاقو

 | .©© مهروهظ ءارو هوذبنف هنومتكي

 مهنبسحت الف اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيو اوتأ امب نوحرفي نيذلا نبسحتال )ف

 ١/8/4 باذعلا نم ةزافمب

 اوناكو « هيلع اوعمتجا نيح كلذب اوحرفو ؛ةثلع دمحم مسا اومتك : ىدسلا لاق

 نيد ىلع نحنو «ةاكزلا لهأو «ةالصلا لهأو «مايصلا لهأ نحن : : نولوقيف مهسفنأ نوكزي

 2 دمحم نامتك نم ةيآلا | ..نبسحت الو 9: :مهيف هللا لزنأف«مالسلا هيلع ميهاربإ

 مهسفنأ هب نوكزي امب برعلا مهدمحت نأ اوبحأ :# اولعفي مل امب اودمحي نأ نوبحيوإ

 .(0كلذك اوسيلو

 ١55 4دالبلا ىف اورفك نيذلا ْبْلقَت كنرعَي الإ

 600 دالبلا ىف مهبرض:ىأ «(دالبلا ىف مهبّلقت » :ىدسلا لاق

 )١( ريدقلا حتف «475/1/ نايبلا عماج ١/ . 5١5ىناعملا حور «؛ "8/7 نايبلا عماج (؟) 11/١/ا.

 ) )7ريدقلا حتف 24 48/1/ نايبلا عماج ١//501 .

 78/١/. ىناعملا حور «4 ١9/١ ريدقلا حتف «450/1 نايبلا عماج (4)

 . 798/١ قباسلا ردصملا (19) . 4514/1/ نايبلا عماج (0)

١ 4: 



 ثّبو اهجوز اهنم قّلَخو ةدحاو سفن نم ِمُكَقْلَح ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهييأي )»

 ١ «ماحرألاو هب نولَءاست ىذلا هللا اوقتاو ًءاسنَوأر يك ًالاجر امهنم

 .2) مالسلا هيلع مدآ نمف : «ةدحاو سفن نم مكقلخ 18 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 :تنأ ام :اهلأسف هعلض نم هللا اهقلخ ةدعاق ةأرما هسأر دنع اذإف ظقيتساف «ةمون مانفءاهيلإ

 اهنم قلخإل :ىلاعت هلوقو « ©2) ىلإ نكست :تلاق ؟تقلخ ملو :لاق .ةأرما :تلاق

 هللا اوقتاو »:ىلاعت هلوقو (2*) قلخ :ىأ * ثب و 299 ءاوح مدآ نم لعج اهجوز

 .(©9) اهوعطقت ال ماحرألا اوقتاو هللا اوقتا :ىأ ماحرألاو هب نولءاست ىذلا

 مكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكأت الو بطلاب ثيَِحلا اولدبتت الو مهلاومأ ىماتتيلا اونآو

 ؟ 4 اريبك اًبوح ناك هّنِإ

 اهناكم لعجيو «ميتيلا منغ نم ةنيمثلا ةاشلا ذخأي مهدحأ ناك :ىدسلا لاق

 مهرد :لوقيو فيزلا هناكم حرطيو مهردلا ذخأيو «ةاشب ةاسث :لوقيو «ةلوزهملا ةاشلا

 /) مثإلاف (بوحلا دامأو 29 مهردب

 عابرو ثالثو ىنْثَم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماَنَيلا ىف اوطسقت الأ متفخ نإو )ل:

 ”٠ # اولوعت الأ ىندأ كلذ مكناميأ َتكَلَم ام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإ

 مهدحأ حكني «ءءاسنلا ىف نوددشي الو «ىماتيلا ىف نوددشياوناك :ىدسلا لاق

 ىف اوفاخف ىماتيلا نيب اولدعت ال نأ نوفاخت امك : ىلاعت هللا لاف «نهنيب لدعي الف ةوسنلا

 . 9 ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف عبرألا ىلإ ةدحاو اوحكناو ءاسنلا

 ) )1١ريدقلا حتف « 597/9نايبلا عماج ١/ .41١8نايبلا عماج (؟) 4/97 51١.

 )"( ه1 هر/ نايبلا عماج شماه .دحأ هعم سيل هدحو ىأ : اشحو ه١ 5/17 قباسلا ردصملا .

 )5( قباسلا ردصملا 5/90 51١. ) )0ه9//71/ قباسلا ردصملا .

 . ه71/190 قباسلاردصملا (5)

 449/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 5159١/؟نآرقلا ماكحأل عماجلا ء 5١7/9 نايبلا عماج ()

 ١5/7. ىناعملا حور «4 45/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 70/77 نايبلا عماج (8)

 . 575/17 نايبلا عماج (5)

 ك١



 # اولوعت الأ ىندأ كلذ إف و , 20 ىرارسلا :ىنعي «مكناميأ تكلم ام وأ

 20 اوليمت :ىأ

 ه«مهوسكاو اهيف مهوقزراو امايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤتالو

 «كلام كدلوو كتأرما طعت ال : ىأ « ءاهفسلا  :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ماوق سانلا مايق نإف :#4 امايقؤ» (2) مهسكاو مهمعطاو ؛كيلع نوموقي نيذلا مه اونوكيف

 .(©9 كدلوو كتأرما طعت الف ءكلهأ ميق تنأ نكف مهشياعم

 الو مهّلاومأ مهيلإ اوعفداف (ًدّشَر مهنم متسنآ نق حاكنلا اوغَلَب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو ف
 لكأيلف ًاريقف ناك نمو ففعتسيلف اًنغ ناك نمو اورَبكي نأ ارادبو ًافارسإ اهولكأت

 5 # ابيسح هّللاب ىفكو مهيلع اودهشأق مهّلاومأ مهيلإ متعفد اذإف فورعملاب

 .2© مهلوقع اوبرج:# ىماتيلا اولتبا 15 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق -

 افارسإ اهولكأت الو ]ف :ىلاعت هلوقو «27 ةحيحص الوقع : ىأ 4 ادشرإل:هلوقو

 اوذخأيف اوربكي نأ اردابت ىأ : ارادبو :«29 لكألا ىف فرسي ىأ : افارسإ © ارادبو

 «هلكأ نع ففعتسيلف ميتيلا لام ىلو نم :ىأ 4 اينغ ناك نم  :هلوقو 0 مهلاومأ

 ىف فرسي الو ؛هعباصأب هعم لكأيلف ميتيلا لام ىلو نم : ىأ 4 اريقف ناك نم :هلوقو

 .© 7 اديهش :ىأ # ابيسح هللاب ىفكو آ>:هلوقو «7©2 سبلملا الو لكألا

 هنم مهوقزراف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رّضَح اذإو »

 / 4 افورعم الوق مهل اولوقو
 «ةيصو مهل ىصويف : لوألا امأ :هجوأ ةثالث ىلع نوكت ةمسقلا هذه : ىدسلا لاق

 .5؟ 15/١ ريدقلا حتف ١13/5 روغنملا ردلا «ه 48/97 نايبلا عماج )١(

 . 451/١ ميظعلا تآرقلا ريسفت 2551/19 نايبلا عماج (؟)

 . هال١ (ه548/1/ قباسلا ردصملا (4) . ه19//51/ نايبلا عماج .(37)

 .455؟/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 51/4/97 نايبلا عماج (ه)

 .15017/؟نآرقلا ماكحأل عماجلا «ه75/9نايبلا عماج (5)
 .ه 85/10 قباسلا ردصملا 59 ها/م/10 قباسلا ردصملا 0( 0 هالأال نايبلا عماج 69

 . 55/79 ىناعملا حور 2155/5 روثنملا ردلا ء تم5/7 نايبلا عماج ١( هلا

 ريبج نب ديعس نع «ىدسلا نع «نايفس نع ؛نمح لا دبع نع «راشب نبا نع ارثأ (4) ةيآلا ىف ىربطلا جرخخأ 3 0

 . هم



 الاجر اوناك اذإ نومستقيف نورضحي مهنإف :ىناثلا امأو ء مهتيصو نوذخأيو نورضحيف

 ؛مهنيب مسق اذإ مهيلو موقيف ءاراغص ةثرولا نوكتف:ثلاثلا امأو ,مهوطعي نأ مهل ىغبنيف

 بيصن ثاريملا ىف ىل ناك ولو «(ةبارق مكتبارقو ءقح مكقح ١:اورضح نيذلل لوقيف

 .(2)فورعملا لوقلا اذهف مكقح نوفرعيسف اوربكي نإف ءراغص مهنكلو ؛مكتيطعأل

 اولوقيلو هّللا اوقتيلف مهيلع اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو
 ؟ ك«اديدس الوق

 نأ مهل ىغبني الف ؛ةيصولا دنع موقلا هرضحيف ؛توملا هرضحي لجرلا :ىدسلا لاق

 هلامب ىصوي هوكرتي الو )كلايع قزريس هللا نإف ءكسفنل مدقو .هلك كلامب صوأ» :اولوقي

 اوفاخ افاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو )» :اورضح نيذلل هللا لوقيف هلك

 ال افاعض اراغص مهكرتي ذإ تام ول هلايع ىلع مكدحأ فاخي امك :لوقيف «مهيلع

 لوقلا هل لوقيف «ملسملا هيخأ لايع ىلع كلذ فخيلف ,هدعب ةعيضلا مهل ءىسش

 ,(69ديدسلا

 ١٠١4 ًاران مهنوطب ىف نولكأي امنإ ًاملَظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ

 جرخي رانلا بهلو ةمايقلا موي ثعبي ءاملظ ميتيلا لام لكأي لجرلا ماق اذإ :ىدسلا لاق

 1 () ميتيلا لام لكأب هأر نم هفرعي ؛هنيعو «هفنأو «هينذأ نمو ؛هعماسم نمو «هيف نم

 نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف نيِينَأْلا ظح لثم ركذلل مكدالوأ ىف هللا مكيصوي )»
 سدسلا امهنم دحاو لكل هيوُبأْلو فصنلااهلف ةدحاو تناك نإو كرت ام انلث .

 نإف ثثلا هُمْألَف هاوبأ هّثرَوَو دلو هل نكي مل نإف دلو هل ناك نإ كرت امم.
 و ساما ع ساشا هل وع او مت هو 7

 مك ابآ نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم سدسلا همآلف ةوخإ هل ناك

 ١١ 4 ًاعفت مكل برقأ مهيأ نوردت ال مكؤانبأو

 ثري الو «ناملغلا نم راغصلا الو ىراوجلا نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ ناك : ىدسلا لاق

 لاقي ةأرما كرتو «تباث نب ناسح وخأ نمحرلا دبع )تامف «لاتقلا قاط نم الإ هدلو نم

 8//1١5. نايبلا عماج ١١(

 .571١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا «؟ ١/4 نايبلا ءماج (؟)

 ١7. 4/7 روثنملا ردلا 457/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ 5/4 نايبلا عمج (©)

١ / 



 «ةجك مأ) تكشف هلام نوذخأي ةثرولا تءاجف «تاوخأ سمخ كرتو ( ةجك مأ ):اهل

 ىف لاق مث #4 فصنلا اهلف إ::ىلإ © ..ءاسن نك نإف ا:هللا لزنأف َهْقَع ىبنلا ىلإ كلذ

 نمثلا نهلف دلو مكل ناك نإف دلو مكل نكي مل نإ متكرت امث عبرلا نهلو ف :( ةجك مأ»

 . (1) 4 متكر تام

 لاقو «ةرخآلا عفن ىف:مهضعب لاق  اعفن ف: ىلإ © ...نوردت ال 92:ىلاعت هلوقو

 .(")ايندلا عفن ىف :مهضعب

 نإف ٌسْدَسلا امهنم دحاو لكلف تخأ وأ خأ هلو ٌةأرما وأ ةَالَك ْثَروُي لْجَر تاك نإو )»

 ١١ ك(ْثْلُتلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك

 ,"0ادلو الو ادلاو عدي ال ىذلا وه :#© ةلالك 1>:ىلاعت هلوق ىف .ىدسلا لاق

 مهف ؛مألا نم ةوخإلا ءالؤهف :ثلثلا ىف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف إط:هلوقو
 6 ىثنألاو ركذلاءاوس ثلثلا ىف ءاكر ش 3

 "١  هّللا دودح كلت

 .20 هللا طورش ىأ : ىدسلا لاق

 اودهش نإف مكسم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيِتأي ىتاللاو

 ١5 4 اليبس نهّل هللا لعجي وأ توا َنهاَفوَتَي ىتح تويبلا ىف نهوكسمأف

 ىف سبحت تناك ةأرملا تنز اذإ ءنصحأو نحكتن دق ىتاللا ءالؤه : ىدسلا لاق

 نهورشاعو إل : ىلاعت هلوق كلذف ءهل وهف اهرهم اهجوز ذخأيو «تيبلا
 تدلجف ءاهتخسنف دودحلا تءاج ىتح ١9 ةيآ ءاسنلا ةروس #  فورعلملاب

 .20دلجلا (ليبسلا )ناكف ءاثاريم اهرهم ناكو ءتمجرو

 ١5 امهنع اوضرعأف احلصأو ابات نإف امهوذآف مكنم اهنايتأي ناذللاو )ف

 نمحرلا دبعو :نايبلا عماج ىف ىربطلا لاقو 475/١« ريدقلا حتف 2155/1 روثنملا ردلا 251/4 نايبلا عماج )١(

 .51// رعاسشلا تباث نب ناسح وخأ وه رثأب درو ىذلا
 )١( ىناعملا حور 2157/5 روثنملا ردلا «49/4 نايبلا عماج 0/5 8.

 .5141١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا «ه 8/8 نايبلا عماج (م)

 .158/5 روثنملا ردلا « 58/4 نايبلا عماج (ه) .551/4 نايبلا عماج (4)

 ىناعملا حور «479/1 ريدقلا ختف .دلجلا نم الدب دحلا :هيفو 4١59/5 روشنملا ردلا 75/4 نايبلا عماج (5)
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 اهنايتأي ناذللاوإ»:لاقف اوحكني مل نيذلا نايتفلاو ىراوجلا ركذ :ىدسلا لاق
 اكرتي ىتح «ناريعيو «نافنعي اينز اذإ ىتفلاو ةيراجلا تناكف 204 امهوذآف مكنم

 ىف ضورفملا دحلاب خوسنم # امهنع اوضرعأف احلصأو ابات نإف ا:هلوقو «"7كلذ
 ١ .©"0رونلاةروس

 ١1/4 بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هّللا ىلع ٌةبوتلا امنإ )»

 .«*)هتحص ىف ماد ام توملا لبق بيرقلاو ءأ"”لهاج هذ هلا ىصعي مادام: ىدسلا لاق

 ام ضعبي اوبهذتل نهولضعت الو اهرك ءاسنلا اوثرت نأ مكل لحي ال اونمآ نيذلا اهيأي إو

 نهومتهرك نإف فورعملاب نهورشاعو ةتيبم ةشحافب نيتي نأ الإ نهومتيتآ

 ١4 اريك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف

 كرتو تام اذإف «هنبا وأ هوبأ وأ هوخأ تومي ناك ةيلهاجلا ىف لجرلا نإف :ىدسلا لاق

 وأ ؛هبحاص رهمب اهحكني نأ اهب قحأ وهف هبوث اهيلع ىقلأف تيملا ثراو قبس نإف «هتأرما

 : هلوقو ,2")اهسفنب قحأ ىهف اهلهأ ىلإ تبهذف هتقبس نإو ءاهرهم ذخأيف اهحكني
 نلعف اذإف انزلا وهف : (ةشحافلا ١امأو «29 مكنم نيدتفيل نهوراضت:ىأ #* نهولضعت

 اريخ 1>:هلوقو (23) نهوطلاخ : ىأ «فورعملاب نهورشاع هامأو «")نهروهم اوذخف كلذ
 . ©" ”)دلولا وه :# اريثك

 1١4" اًظيِلَع اًقانيم مكنم نذخأو ضعَب ىلإ مكضعَب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكوإ»

 )2١١, ةعماجملا :ىنعي * ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ 5 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نأ ىلع هللا ةنامأب اهكانحكنأ :اهيلو لوقيف ةأرملا حكنت نأ : اظيلغ اقاثيم إ» : هلوقو

 ١70/5. روثنملا ردلا 457/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2807/4 نايبلا عماج (1)

 .40//؟ ىناعملا حور 21767/؟نآرقلا ماكحأأل عماجلا 89/4 نايبلا عماج (؟)

 1 . 85/4 نايبلا عماج (4) .4//؟ ىناعملا حور (؟)

 4517/1١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١77/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا «4/ نايبلا عماج (0)

 .5515١/؟نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١07/4, نايبلا عماج (5)

 . ١١7 / 8 نايبلا عماج ()

 41417/١. ريدقلا حتف 457/١« ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١78/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١١/8 نايبلا عماج ()

 141417/١. ريدقلا حتف ١17/7 روغنملا ردلا ء151/8 نايبلا عماج (9)

 )٠١( نايبلا عماج  21١7/4ريدقلا حتف ١/417 .

 )١١( نايبلا عماج  2١١7/4ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ »4 710ريدقلا حتف ١/ » 444ىناعملا حور 07/9 .
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 .2)ناسحإب اهحرست وأ فورعملاب اهكسمت

 ” 4 فّلس دق اماالإ نيتخألا نيب اوعمجت نأو

 ذإ بوقعي رمأ نم ناك ام الإ :لاق «فلس دق ام الإ» :ىدسلا نع «ىسولألا جرخأ

فسوي مأ (ليحار» وا ( اذوهي وأ ايل ١ نيتخألا نيب عمج
(©. 

 ءارو ام مكل لحأو مكيلع هللا باتك مُكئاأ تك امالإ ءاسْلا نم تاَصحْلاو إل ٠

هوتآف نهنم هب متعمتسا امف َنيحفاسُم ريغ نينصحُم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ
 ن

 ” 4 4ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو ةضيرف هرج

 «ىدسلا نع «طابسأ نع ءورمع نع ؛نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 تاهمألا ةمرحك مارح ةسماخلا 4 ءاسنلا نم تانصحملا إ>:ىلاعت هلوق ىف لاق

 ءادوام كا لح :هلوقو 2" )ءبرألا :ىأ# مكيلع هللا باتك ا:هلوقو «تاوخألاو

 ريغ.:ىأ © نيحفاسم ريغ إف امأو « «؟9مكلاومأب اوغتبت نأ عبرألا نود ام : :ىأ «مكلذ

 طرشبةأرملا حكتي لجرلا : ةعتملا هذهف :ةيآلا .  . نهنم هب متعتمتسا امف )9 : هلوقو ,* )ةانز

 ليبس اهيلع هل سيلف تضقتنا اذإو ءاهيلو نذإب حكنيو ؛نيدهاش دهشيو «ءىمسم لجأ ْىلإ

 امهنم دحاو ثري سيل ؛ثاريم امهنيب سيلو اهمحر ىف ام ئربتست نأ اهيلعو«ةيرب هنم ىهو

 دعب نم اهاضرأ ءاش نإ :ىأ «ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف :هلوقو « 20)هيحاص

 :لاقف امهنيب لجألا ءاضقنا لبق ؛ ءاهب هعتمت ىلع اهاطعأ ىتلا ةرجألا ىنعي «ىلوألا ةضيرفلا

 .( ةدملا ىضقنت موي ءاهمحر ئربتسي نأ لبق دادزاف اذكو اذكب اضيأ كنم عتمتأ

كلم ام نِمَق تالا تاَنصْحُْلا مكي نأ الوط مكتم عطتسي مل نمو
 نم مكنامأ ت

وتاو نهلهأ نذإب نهوحكناف ضعب نم مكضعب مكنامي ُملعأ هللاو تانمؤملا مُكَنايَ
 نه

حأ اذإف نادخأ تاذخٌتُم الو تاحفاسُم ريغ تانصحُم فورعملاب هروح
 نيِتأ نإف نص

 )١( نايبل عماج .١7./8« ميظعلا نآرقلا ريسفت 217177/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 1517/1١.
 )١( نايبلا عماج (*) 517/9 ىناعملا حور 8//١70.

 .54/؟ ىناعملا حور ع4 هه/١ ريدقلا حتف 474/١« ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١7١/4 نايبل عماج (1)

 .58/7 ىناعملا حور 2١9/7 روقنملا ردلا 5 ميظعلا نآرقلا ريسفت /١79« ١75« نايبل عماج (ه)

 1 ىناعملا حور «4 45/١ ريدقلا حتف 2140/7 روثنملا ردلا 217/8 نايبل عماج (7)

 . ١41/7 روشنملا ردلا 2160/4. نايبلا عماج (/)



 نأو مكنم تنعلا ىشخ + نمل كلذ باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب

 ؟ ه 4( مكل ريخاوربصت |

 امأو , ©20لاملا نم ةعس :ىأ # الوط ا : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ةمألا حكنتلف «فئافع :ىأ © تانصحم :هلوقو ")وك ؤامإف : 4 مكتايتف لظ:هلوق

 الو #:هلوقو ءانزلاب ةنلاعملا :ةحفاسملا 4# تاحفاسم ريغو 9١ «ةنصحم اهلهأ نذإيب

 29 نملسأ :ىأ * نصحأ اذإف )© :هلوقو «22اقيدص ةذختم الو: ««نادخأ تاذختم

 .© مكل ريخ وهف ةمألا حكتتالو اوربصت نأو :ىأ 4 مكل ريخ اوربصت نأو إل: :هلوق امأو

 1 4 اميظع اليم اولي نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا ٌديريو إذ

 .09(2 ىراصنلاو دوهيلا مه:ىدسلا لاق

 ضارت نع ةراجت نوكت نأ ّالإ لطابلاب مكب مُكَلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأي
 ؟9 #* مكسفنأ اولتقت الو مكنم

 ؛ملظلاو « سخبلاو رامقلاو ءابرلابف :لطابلاب مهنيب مهلاومأ مهلكأ امأ:ىدسلا لاق

 اولتقت الوإ»:امأو «©9عاطتسا نإ افلأ مهردلا ىف حبريل :,ةراجت نوكت نأ الإ ا :هلوقو

 , 00 مكتلم لهأ : ىأ# مكسفنأ

 م1 كاميرك الخدم مُكَلخدنو مكتائيس مكدع ْرْفَكن هنع نوهت ام رئابك اوبتتحت نإ )»

 ..:هلوقو , ؟9رئاغصلا ىه :4 مكتائيس مكنع رفكن )» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .2©' 0) ةنجلا ىف نسحلا وه ميركلا#اهيركت

 )١( ريدقلا حتف 2170/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 1 8//.نايبلا عماج ١/450 .
 ١. 5415/5 روشنلا ردلا « 475/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « ١87/4 نايبلا عماج (؟)
 م ريدقلا حف ؛ 415/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا 4 نايبلا عماج (0)

 155/١. ريدقلا حتف 2575/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت « ٠١١/4 نايبلا عماج (5)

 ١45/5 روشنملا ردلا ٠١8/4 نايبلا عماج (ه)

 .77/؟ ىناعملا حور 455/١« ريدقلا حتف ©« نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛؟4 نايبلا عماج (5)

 ١. 437/5 روثنملا ردلا 2165/8 نايبلا عماج ()

 .5 8/5 ىناعملا حور «4 58/١ ريدقلا حتف ١ 4 4/7 روغنملا ردلا ,555/48 نايبلا عماج (8)

 ١. 48/5 روشنملا ردلا ,1 99/4. نايبلا عماج ٠١ . 7/9/5 ىناعملا حور ؛؟5 4/8 نايبلا عماج (9)



 . اوبستكا ام بيصَت لاجرلل ضعب ىلع مُكَضعب هب ُهّللا لّضَف ام اوُنَمَكت الو إذ

 77 هلضف نم هللا اولأساو َنبَسَمكا امم بيصت ءاسدللو

 هءاسنلا رجأ ىلع فعضلا رجألا نم انل نوكي نأ ديرن :اولاق لاجرلاف : ىدسلا لاق

 نأديرن :ءاسنلا لاقو ءنارجأ رجألا نم انل نوكي نأ ديرنف «نامهس ماهسلا ىف انل امك
 هللا لزنأف ءاَنلَئاَقَل لاتقلا انيلع بتك ولو «لتاقن نأ عيطتسن ال انإف ءلاجرلا لثم رجأ انل نوكي

 .©) هلضف نم هللا اولس :مهل لاقو « ةقباسلا يآلا

 مكناميأ تدَقَع نيذلاو نوبرقألاو نادلاولا َكَرَت آم َىلاوَم اَنلَعَج لكلو )»

 "“ 4 مهبيصن مهرتآف
 لجرلا ناك فلحلاف :# مكناميأ تدقع 1! و «ثاريملا لهأ مه :ىلاوملا :ىدسلا لاق

 وأ قح مهل ناك اذإف ,مهسفنأب هنوساوي مهنم هنأ ىلع هنوفلاحيف موقلا ىف لزني ةيلهاجلا ىف
 ام مكح نع هولأس مالسإلا ءاج املفءهولذخ ةرصن وأ قح هل ناك اذإو :مهلثم ناك لاتق

 دزي مل » : هِيَ هللا لوسر لاقو ,هددشي نأ الإ هللا ىبأو  ةيلهاجلا ىف هنولعفي اوناك
 . 209( ةدش الإ ءافلحخلا مالسإلا

 مهلاومأ نم اوققنأ ابو ضعب ىلع مهَضعَبُهَّللا لَضَف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا)»

 نهوظعف نهزوشن نوفاخت ىتاللاو هّللا ظفح امب بيغلل تاظفاح تانناق تاحلاصلاف

 م 4 4اليبس َنِهِيَلَع اوغبت الف مُكتعَطَأ نإف نهوبرضاو عجاضملا ىف نهورجهاو

 نهيديأ ىلع نوذخأي :# ءاسدلا ىلع نوماوق لاجرلا ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 اهلهأ قلطناف اهمطلف «مالك هتأرما ن نيبو هنيب ناك راصنألا نم الجر نإف ,2) نهوبدؤيو

 © تاعيطم :ىأ :# تاتناق إف :هلوقو , «؟ ) ةيآلا هذهب مهربخأف هلع ىبنلل كلذ اوركذف

 ىتح ءاهجرفو هلام اهجوز ىلع ظفحت :ىأ هللا ظفح امب بيغلل تاظفاح إف: :هلوقو

 امأو 29 نهضغب :ىأ * نهزوشن نوفاخت ىناللاو إف امأو , 29 هللا اهرمأ امك ؛عجري

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2574 /4 نايبلا عماج ١/ »4 848ىناعملا حور 81/7.

 نايبلا عماج (؟) 4/ 25 8٠١ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/485.

 1١81/5. روثنملا ردلا 5340/4 نايبلا عماج (") ..

 */١51. روغنملا ردلا 491/1١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5317/4 نايبلا عماج (4)

 . 594/4 نايبلا عماج (ه)

 5557/١. ريدقلا حتف 2٠55/5 روثنملا ردلا 2595 /8 نايبلا عماج (7)

 451/1١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 7517/4 نايبلا عماج (؟)

0. 



 ىف اهرجهيلف لبقت مل نإف ءاهظعي نأ اهجوز ىلعو , 22)نهيلإ اونسحأف : #4 نهوظعف إذ

 نإ :# نهوبرضاو :هلوقو ءاهملكي الو اهؤطيو «هرهظ اهيلويو اهدنع دقري ىأ ءعجضملا

 .20ح ربم ريغ ابرض اهبرض الإو نارجهلا ىف تلبقأ

 ًاحالصإ اديري نإ اهلهأ نم امكحو هلهأ نم ًامَكَح اونعباف امّهنيَب قاقَش مف نإو
 "ه 4 امهنبي هللا قفوي

 نِإو ؛ليبس اهيلع هل سيلف تعجر نإف ءاهبرضو عجضملا ىف اهرجه اذإ : ىدسلا لاق

 ةأرملا لوقتو ءاهلهأ نم امكح ثعبتو هلهأ نم امكح ثعبيلف «هتقاشو عجرت نأ تبأ

 اهرمأب هربختو ءانقرفت تقرف نإو ءتعجر عجرأ نأ ىنترمأ نإف ىرمأ كتيلو دق :اهمكحل

 وأ ؛عجرتو اهنع كلذ عفري نأ هرمأتو «ءايشألا نم ائيش تهرك وأ ةقفن ديرت تناك نإ

 نإ :هتجاح هربخيو هرمأ هيلوي هلهأ نم امكح لجرلا ثعبيو «قالطلا ديرت ال اهنأ هربخت

 اهلام ىل ذخ » هل لاق الإو «ةقفنلا ىف دازو تلأس ام اهاطعأ اهقلطي نأ ديري وأ اهديري ناك

 لك ربخيف «نامكحلا عمتجي مث ءكسمأ ءاش نإو قلط ءاسش نإف هرمأ هيلويف « ( اهقلطو ىلع
 نإف ؛©0 اكسمأ وأ اقلط نإ «زئاجوهف ءىسش ىلع نامكحلا قفتا نإف ؛هبحاص ديري ام امهنم

 . 9 امكح ثعبي ىتح اهبرقي ال هنإف ثعبي نأ لجرلا ىبأو امكح ةأرملا تثعب

 "5 4 بنجلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو

 , 29 موقلا ىف نوكي بيرغلا راجلا :*بنجلا راجلا إذ :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(7رفسلا ىف بحاصلا وه # بنجلاب بحاصلاوإ»

 "ا 4# هلضف نم هللا مهاتآ ام نومتكيو لخْبلاب ساتلا نورمأيو نولَخسَي نيذلا

 مهضعب رمأيو .همساب نولخبيو ؛ ُهَّنَت دمحم مسا نومتكي «دوهيلا مهف : ىدسلا لاق

 , 9 هنامتكب اضعب

 6 ٠ 4 ةرذ لاقثم ملظْي ال هللا نإ

 )١( نايبلا عماج ٠٠0/4" « روثنملا ردلا 9/5 ١.

 )١( نايبلا عماج  5٠57/4ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ »497روثنملا ردلا ١898/5.

 )©'( نايبلا عماج (4) . 80/5 ىناعملا حور 73831 880/4 نايبلا عماج 391/4 377005 .

 "457/8 قباسلا ردصملا (59) .7/./79 قباسلا ردصملا (5)

 . 7057/8 قباسلا ردصملا ()



 .() ةرذ نزو :# ةرذ لاقثم إ»:ىدسلا نع «متاح ىبأ نباو رذنملا نبا جرخأ

 4 ١ ًاديهش ءالؤه ىلع كب اننجو ديهشب ةمَأ لك نم انئج اذإ فيكف »
 نانثإلاو دحاولا هموق نم هعم ملسأ نم مهنم «ةمايقلا موي نوتأي نييبنلا نإ : ىدسلا لاق

 :مهل لاقيف «هاتنبا الإ هعم نمؤي مل ءطول موقب ىتؤي ىتح «كلذ نم رثكأو لقأو «ةرشعلاو
 لاقيف .هلِيَم دمحم ةمأ :نولوقيف ؟دهشي نم :لاقيف .معن : نولوقيف ؟هب متلسرأ ام متغلب له
 مهنأ دهشت انبر :نولوقيف ؟نودهشت امف «ةداهش مكدنع اوعدوأ لسرلا نأ اودهسثا :مهل
 ( هلع دمحم : :نولوقيف ؟كلذ ىلع دهش نم :لاقيف «غيلبتلاب ايندلا ىف اودهش امك اوغلب دق

 . (9 اوغلب دق لسرلا نأو ءاوقدص دق هتمأ نأ دهشيف

 ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دَحَأ ءاج وأ رمَس ىلع وأ ىضرم متنك نإو

0 

 يل سس

 ” 8 اهل اديعص هيي كللذف «هبحاص رض هباضأ

 .مهتنسلأب ايل انعارو عّمسم ريغ عمساو انيصعو انعمس نولوقيو ):
 4 ” :(نيدلا ىف ًانعطو

 . (©9 رغاص ريغ :# عمسم ريغ عمسا ]» : هلوق ىف ىدسلا لاق

 مالكلاب لاق :# مهتنسلأب ايل ل٠:هلوق ىف ىدسلا نع متاح ىبأ نباو رذنملا نبا جرخأو
 , "0 هلع دمحم نيد :ىأ © نيدلا ىف انعطو ة ءءازهتسالا هبش

 4 9 اليتف نومّلظُي الو ءاشُي نَم ىّكَري هللا لَب مهسفنأ نوكزي نيذلا ىلإ رت ملأ )»
 مهل نوكت الف اراغص ةاروتلا انءانبأ ملعن انإ : اولاق دوهيلا ىف تلزن : ىدسلا لاق

 هب تلتف ام : ليتفلاو , 20 ليللاب هنع رفك راهنلاب انلمع ام ءانئانبأ بونذ لثم انبونذو «بونذ
 . "© خسو جرخف كادي

 ) )1١روشنملا ردلا ١57/5 . نايبلا عماج (؟) 8//595” .

 ١54/5. روقنملا ردلا « 47/4 نايبلا عماج (4) . "85/8 قباسلا ردصملا (؟5)
 2158/5 روشنملا ردلا (5)

 . 4١١/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 1816/7 ٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا 4 نايبلا عماج (7)
 و ىناعملا حور 1818/5 ن نآرقلا ماكحأل عماجلا , 45/4 نايبلا عماج ()
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 نولوقيو توغالطعلاو تيجلاب نووي باتكلا نم ابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ تملأ

 ه١ : ًاليبس اونمآ نيذلا نم م ىدهأ ءالؤه اورفَك نيذلل

 .©0 نهاكلا :# توغاطلا إف و ؛ناّطيسشلا : تبجا ا: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 مهاتأ نيح ءناك ام ريضنلا ىنب , نم دوهيلاو هيَ لوسرلا رمأ نم ناك امل :ىدسلا لاقو

 نم هب اومه ام ىلع هني يم هلوسر هللا علطأف هباحصأبو هب اومهف ,نييرماعلا ةيد ىف مهنيعتسي

 ةكم ىتأ ىتح ( فرشألا نب ب بعك ) برهف «ةنيدملا ىلإ هِيَ لوسرلا عجرو «كلذ

 باتكلا نوأرقت موق مكنإ :دعس ابأ اي :نايفس وبأ هل لاقف لَم دمحم ىلع مهدهاعف

 اوضرعا : :بعك لاق ؟ هلع هنِيَع دمحم نيد مأ ريخ اننيد : :انربخأف « «ملعن ال موق نحنو «نوملعتو

 ىرقثو (ءاملا جيجحلا ىهسنو ءءاموكلا رحنن موق نحن :نايفس وبأ لاقف ءمكنيد يلع

انرمأي «هّتلَم دمحمو ءانؤابآ دبعي ناك ىتلا انتهلآ دبعنو ءانبر تيب رمعنو ؛«فيضلا
 كرتن نأ 

 هنأ معزي ادمحم نأ نورت الأ ؛هيلع اوتبئاف ء دمحم نيد نم ريخ مكنيد :لاق .هعبتنو اذه

 . ©")ءاسنلا كلم نم مظعأ اكلم ملعن امو ءءاش ام ءاسنلا نم حكني وهو عضاوتلاب ثعب

 ه 4 اريقت سائلا نوتؤُي ال اَذِإَف كلا نم بيصت مهل مأ

 :ريقنلاو « 7 اريقن ًادمحم اوتؤي مل نذإ كلملا نم بيصن مهل ناك ول : ىدسلا لاق

 . (9) ةاونلا طسو ىف ىتلا ةتكنلا

 ه 4 4 هلضَف نم ُهَّللا مهاَتآ ام ىلع َساّنلا نوٌدسحُي مأ لذ

 .2© ءاسن نم ءاش ام حكني نأ ُهّْيَم ادمحم : ىنعي : ىدسلا لاق

 ه ؛ 4 اميظع اكلم مهانيتآو ةمكحلاو باتكلا مي ميهاربإ لآ انيتآ دقف ل

 «ةمكحلا إو «دوادو ناميلس : 4 ميهاربإ لآ انيتآ دف ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نأ ءايبنأ مهو كئلوأل لح مهلاب امف .عاسنلا ىف : :4 اميظع ًاكلم مهاتيتآ ١) و «ةوبنلا : ىنعي

 امك حكتي نأ دمحم لحي الو ةئام نامياس حكتيو ةأرما نيعستو اعسن دواد حكدي

 .(0اوحكن

 . 5578/8 نايبلا عماج (؟) 515/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت « 55/4 نايبلا عماج )١(

 . 575/4 نايبلا عماج (4) 1175/5 روثنملا ردلا « 477/8 نايبلا عماج (")

 . 4/5/4 قباسلا ردصملا (5)

 . 177/5 روثنملا ردلا « 58١/4 نايبلا عماج(5)



 ها/ :4(ةرهطم جاوزأ اهيف مهّلإ»

 . 2)ىذألاو راذقألا نم ةرهطم :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ءىش ىف معزانت نإف مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوُجيِطأو هللا اوُعيطأ اونمآ نيلا اهيأيإت
 ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت ت متنك نإ لورلاو هللا ىلإ هودرف

 (ه9) كاليوأت نسحأو
 اوراسف ءرساي نب , رامع اهيفو «ديلولا نب دلاخ اهيلع ةيرس لوسرلا ثعب :ىدسلا لاق

 وذ  ءادعألا دصقي - مهاتأو 2") اوسّرَع مهنم اييرق اوغلب املف «نوديري نيذلا موقلا لبق

 ماقأ مث : ,مهعاتم اوعمجف هلهأ رمأ لجر ريغ اوبره دق اوحبصأف مهربخأف (0) نيتنييعلا

 ابأ اي :لاقف هاتأف رساي نب رامع نع لأسف دلاخ ركسع ىتأ ىتح ليللا ةملظ ىف ىشمب

 ىموق نإو «هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ تدهشو تملسأ دق ىنإ «ناظقيلا

 وه لب :رامع لاق ؟تبره الإو ادغ عفان ىمالسإ لهف ؛تيقب ىنإو ءاوبره مكب اوعمس امل

 ذخأو هذخأف ؛لجرلا ريغ ادحأ دجي ملف دلاخ راغأ ؛اوحبصأ املف «ماقأف .مقأف ؛؟كعفني

 ىنم نامأ ىف وهو «ملسأ دق هنإف لجرلا نع لح :لاقف ادلاحخ ىتأف « ربخلا ارامع غلبف هلام

 ريجي نأ هنو ءرامع نامأ زاجأف هع ىبلا ىلإ عفتراو ابتساف ؟ريجت تنأ مفو : دلاخ لاقف

 ىنبسي عدجألا دبعلا اذه كرتنأ :دلاخ لاقف هِيَ لوسرلا دنع ابتساف «ريمأ ىلع ةيناثلا

 ارامع ضغبأ , نمو «هللا هبس ارامع بس نم هنإف ءارامع بست ال دلاخاي» :لوسرلا لاقف

 هبوثب ذخأ ىتح دلاخ هعبتف ماقف «رامع بضغف ««هللا هنعل ارامع نعل نمو «هللا هضغبأ

 , (9 هنع ىضرف «هيلإ رذتعاف

 ناك نإ :«لوسّرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزامت نإفإ :هلوق ىف ىدسلا لاقو
 . © ةبقاع :ىأ 4اليوأت نسحأإل امأو «هباتك ىلإ :ىأ هللا ىلإإ# ءايح لوسرلا

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/5١14 .

 مث «ةفيفخ ةمون نومانيو «ةحارتسالل ةفقو نوفقي «ليللا رخآ نم رفسلا ىف اولزن اذإ ًاسيرعت موقلا سرع : اوسرع (؟)

 . حبصلا راجفنا عم نوروثي
 . 49481/ 8 نايبلا عماج شماه نع هقباسو ىنعملا اذه .سوساجلا : نيتنييعلا وذ (5)

 نع ريثك نبا لاقو «(بيرق ظفلب) ١7 / 5 روثنملا ردلا ,018 ١/ ميظعلا نآرقلا ريسفت «444/ 4 نايبلا عماج (5)

 ىلإ ابوسنم ىدسلا نع ريِهُظ نب مكحلا ةياور نم هيودرم نبا هاورو السرم متاح ىبأ نبا هاور اذكه :ثيدحلا اذه
 . 518/١ ملعأ هللاو . هوحنب هركذف «سابع نبا

 متاح ىبأ نبا هاور اذكهو» :ريثك نبا لاقو «487 / ١ ريدقلا حتف 177 / * روثنملا ردلا ١5 ٠« / 6 نايبلا عماج (ه)

 -سابع نبا نع حيلابص ىبأ نع ىدسلا نع ريهظ نب مكحلا ةياور نم هيودرم نبا هاورو ءالسرم ىدسلا نع قيرط نم

 للا



 ع

 نأ نوديري كِلبَق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ امي اوتمآ مُهْنأ نومعزُي نيذلا ىلإ رت ملأ »
 ناطيشلا ديريو هب اورْفُكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اوُمَكاَحَمي

 ٠+ 4 اديعب الالَض مِهَّلضي نأ

 ىف ريضنلاو ةظيرق ناكو ءمهضعب قفانو اوملسأ دق دوهيلا نم سان ناك :ىدسلا لاق

 نم لجرلا لتق اذإف ,مهنم هب اولتق ؛ةظيرق ونب هتلتق ريضنلا ىنب نم لجرلا لتق اذإ ةيلهاجلا

 ةظيرق ىنب نم سان ملسأ املف ءرمت نم 2١ اقسو نيتس هتيد اوطعأ ريضنلا هتلتق ةظيرق ىنب
 لاقف هلك ىبتلا ىلإ اومكاحتف ؛ةظيرت ىنب نم الجر ريضنلا ىنب نم لجر لثق «ريضنلاو

 متنك مكنكلو « مكؤامد لثم انؤامدو نيّدلاو بسنلا ىف مكناوخإ انكلو 35 ةلغيرق وع

 مهيّلع انبتكوإ» :لاقف اولعف امب مهريعي هللا لزنأف «مالسإلاب هللا ءاج دقف ةيلهاجلا يف اننوبلغت

 ىف مهيطعن انك) :ىرضنلا لوق ركذ مث 5 4ه ةيأ ةدئاملا ةروس 4 سفتلاب سفنلا نأ اهيف

  «نوغيي ةيلهاجلا مكحفأإ :ىلاعت لاقف «اننولتقي الو مهنم لتقنو ءاقسو نيتس ةيلهاجلا

 06٠ ةيآ ةدئاملا ةروس

 :ريضنلا تلاقف «ةظيرقو ريضنلا ترخافتف ءهبحاصب هلتقف ىرضنلا هتفَع ىبنلا ذخأف

 () ةدرب يبأ ىلإ ةنيدملا اولخدو ءمكنم مركأ نحن :ةظيرق تلاقو ءمكنم مركأ نحن
 ,7) انئيب رفني ةدرب ىبأ ىإ اوقلطنا :ريضنلاو ةظيرق ىنب نم نوقفدنملا قف ,ىملسألا نهاكلا
 هيلإ | ولاعتف ؛ اننيب رفني هلع ىب بلا ىلإ لب ءال : ريضنلاو ةظيرق ىنب نم نوملسملا لاقو

 . (9 رطَحلا اومظعأ ةمقّللا اومظعأ لاقف :هولأسف «ةدرب ىبأ ىلإ اوقلطناو «نوقفانملا ىبأف

 ىنلتقتف ريضنلا رفنأ نأ فاخأ ىنإف «ىتيد قسو ةئام لب :لاق .قاسوأ ةرشع كل :اولاقف

 نأ ىبأو «0*2 قاسوأ ةرشع قوف هوطعي نأ اوبأف ءريضنلا .ىنلتقتف ةظيرق رفنأ وأ «ةظيرق

 .فيعض حلاص ىبأو مكحلا نم لكو .ملعأ هللاو «هوحنب ؛هركذف -
 ححصو ديلولا نب دلاخ نع ءرتشألا نع «قرط نم 881 , 88. / + ك ردتسملا ىف مكاحلا اهاور ةصقلاو

 . ىبهذلا هقفاوو اهدانسإ

 )١( ريعب لمح غلبت تناك مهنمز ىف ةمولعم ةليك قسولا : اقسو .
 )١( أبو.بردة  نايبلا عماج شماه .دوهيلا نيب ىضقي انهاك ناك :  لاد اهدعب ةنكاس ءار اهدعب ةمومضملا ءابلاب 4 /

.8 

 امهنم دحاو لك «نالجرلا رخافتي نأ كلذو «ةبلغلاب هيلع ىضق ىأ :اريفنت هبحاص ىلع نيمصاختملا دحأ مكاحلا رفن (5)

 . قباسلا عضوملا .رخآلا ىلع امهدحأ بلغي لجر امهنيب مكحي مث ؛هبحاص ىلع

 . قباسلا عضوملا .ازاجم ةمقللا هامسو «نينهارتملا نيب انهر لعجي ىذلا لاملا وه رطخلا (4)

 . ١19 / ؟ روقنملا ردلا ١ / 0٠٠١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه ١ 8 / 8 نايبلا عماج (ه)
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 وبأ وهو 4« توغاّطلا ىلإ اومكاحتي نأ نوُديِرُي ا : ىلاعت هللا لزتأف  مهنيب مكحي
 , 200 ةدرب

 مهنم ليَ الإ ُهولَعَف ام مكر ايد نم اوجرخا وأ مكسفنأ اولتقا نأ مهيلع انبتك انأ ولوإ»
 55 (اتيبنت دشأو مهل ًاريخ ناكل هب نوظعوي ام اولعف مهنأ ولو

 :ىدوهيلا لاقف ,دوهي نم لجرو « «سامش نب سيق نب تباث » رختفا :ىدسلا لاق

 ام اولعف مهئأ ولو. :اذه ىف هللا لزنأف ءانسفنأ انلتقل مكسفنأ اولتقا ( نأ انيلع بتك ول هللاو.
 , 0 ًاقيدصت :ىأ 4اتيبنتإ» و ,") تينت دشأو مهل ًاريخ ناكل هب نوظعوي

 59 «نييبنلا نم مهيلع ُهَّللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسّرلاو هللا عطي نمو

 ىف تنكف ةنجلا هللا كلحدأ اذإ هللا لوسراي :راصنألا نم سان لاق :ىدسلا لاق
 . (90ةيآلا هللا عطي نموإل :هللا لزنأف ؟عنصن فيكف «كيلإ قاتشن نحنو ءاهالعأ

 ١/ «ًاعيمج اورفنا وأ تابث اورفنافإ

 . © هَل ىبنلا عم :ىأ «اعيمج اورفناإ :هلوقو «ةبصعلا ىهف :ىدسلا لاق
 ٠ 4 4ةرخآلاب ايندلا َةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلفإ

 (5)ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نوعيبي :ىدسلا لاق

 نيذلا نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولتاقت ال مكل امو
 مه 4اهّلهأ ملاّظلا ةيرقلا هذه نم ادجرخأ انبر نوُلوقي

 : «ةيرقلال» «نيفعضتسملا ىفو هللا ليبس ىف نولتاقت ال مكل امو :ىدسلا لاق
 ,(9ةكمف

 مهيلع بك املف ةاكرلا اونآو ةالّصلا اوميقأو مُكيديأ اوُقُك مهل لبق نيذلا ىلإ رت ت ملأ )©
 مل انبر اولاقو ةّيشَحح دَسأ وأ هللا ةيشَحُك سانلا َنوَشْحَي مهنم قيرف اذإ لاتقلا

 ا/ا/ *ليلق ايندلا عاتم لق بيرق لجأ ىلإ انترخأ الوأ لاتقلا انيلع تبتك

 . 1١17 / ؟ ىناعملا حور 20075 / ١ روثنملا ردلا 25٠4 / 8 نايبلا عماج )١(

 . ١81١ / ؟ روثنملا ردلا ء 557 / ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2557 / 8 نايبلا عماج (؟)

 . 181 / ؟ روشنملا ردلا .ه8؟ / ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 207 / 8 نايبلا عماج (؟)

 . ١807 / ؟ روثنملا ردلا «.ه84 / م نايبلا عماج (4)

 . 580/١ ريدقلا حتف ٠« 8 / ؟ روثنملا ردلا «0707/ / م نايبلا عماج (5)

 . 187 /؟ روشنملا ردلا .0584 ١/ ميظعلا نآرقلا ريسفت ,ه 47 /4 نايبلا عماج (5) ”



 ةالصلا الإ مهيلع نكي ملو «لاتقلا مهيلع ضرفي نأ لبق اوملسأ مه : ىدسلا لاق

 هللا لاقو «توملا وه : بيرقلا لجألاو 2 لاتقلا مهيلع ضرفي نأ هّللا اولأسف «ةاكزلاو

 . 20 4 ليلق ايندلا ع اتم لُق اف : كلذ ىف ىلاعت

 7/4 ةديشم جورب ىف متنك ولو توملا مككردي اونوكت امديأ

 .29 ايندلا ءامس ىف ضيب روصق ىه : #4 ةديشم جورب إف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ٠/9 4 كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةَتسَح نم كَباصأ ام ف

 «عورزو رامثو قزرو بصخ نم : ىأ «ةّسح نمإل» : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 . (©9كبنذ نم : ىأ 4 كلسفت نمفإل : هلوقو

 بتكي هللاو لوقت ىذلا ريغ مهبم ٌةفئاط َتَيْب كدنع نم اوزرَب اذإف ٌةعاَط نولوقيو»

 م١ 4 نوتيبي ام

 : اولاق رمأب مهرمأف هيَ ىبنلا اورضح اذإ نولوقي نيذلا نوقفانملا ءالؤه : ىدسلا لاق

 ام بتكي ةللاو ط2“ هيَ هيَ ىبنلا لوقي ام مهنم ةفئاط تريغ هدنع نم اوجرخ اذإف ؛ةعاط

 . 2( نولوقيام : ىأ 4 نونيبي

 ىلإو لوسّرلا ىلإ هودَر ولو هب اوعاذأ فونخملا وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإوإ»
 /.7* 4 مهنم هَتوطبنتسي  نيذلا ُهملَعَل مهنم رمألا ىلوأ

 اوعاذأ جهنم نوقئاخ مهنأ ول  مهودع اونمأ دق مهّنَأ رمأ مهءاج ذإ : ىدسلا لاق
 ىلوأ ىلإو هلع هلع ىبنلا ىلإ ثيدحلا اودرو اوتكس ولو ءمهرمأ مهودع غلبي ىتح ثيدحلاب

 ام صا

 . © رابخألا نع نورقني نيذلا مهو «4 هنوطبنتسُي نيذلا هَملََل إف هب وه ملكتي ىتح مهرمأ

 /؟ روثنملا ردلا , 505 / ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 0١ / * نآرقلا ماكحأل عماجلا ء هد. / م نايبلا عماج )١(

85 . 

 )١( ريدقلا حتف ء ه5. /8 نايبلا عماج ١ / 450 .

 / 7 روثنملا ردلا « 585 / ١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ء مه / * نآرقلا ماكحأل عماجلا ء هه / , نايبلا عماج (*)

 . *1١ / ؟ ىناعملا حور « 85

 . 571/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ا راهد / 7 نآرقلا ماكحأل عماجلا هه / 2 نايبلا عماج (5)

 . ١55 / 7 ىناعملا حور « 187 / 7 روثنملا ردلا « 55 / 8 نايبلا عماج (ه)
 . ١85 / ؟ روثنملا ردلا ء ه5 4 / 6 نايبلا عماج (5)

 . 178/5 ىناعملا حور « 1851 / 8 نآرقلا ماكحأل عماجلا « ه5 / 6 نايلا عماج (/)
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 رعبا مان

 م. # هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو ©

 4 ةتمحرو مكيلع هّللا لضف الولو )ف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ؛ىسولألا جرخأ
 . ()نآرقلا : وه هتمحرو « ُهْتِيَع لوسرلا : هللا لضف : لاق

 لد 4 ايم ٍءى لح ىلعهللا ناكو اهم لف ل نكي ةعافش فَي سو
 : ىأ  اتيقم لف : هلوقو «2") اهنم ظح : 4 اهنم لفك ف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . 20 اريدق

 85 4 اهوذر وأ اهنم نسحأب اويَحف ةيحتب متييح اذإو ف

 عطقت وأ هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : تنأ لقف ؛دحأ كيلع مّلَس اذإ : ىدسلا لاق
 . (© كل لاق امك « مكيلع مالسلا ) ىلإ

 88 4 اوبَسَك امب مهَسكرأ ُهَللاو نيف نيقفانملا ىف مكل امف )»

 اَنإ : نينمؤملل اولاقف ةنيدملا نم اوجرخي نأ اودارأ نيقفانملا نم سان ناك : ىدسلا لاق
 مث لئامتن ىتح ؛2) رهظلا ىلإ جرخن نأ انّلعلف *) اهانمختاو «ةنيدملا ىف عاجوأ انباصأ دق
 :ةفئاط تلاقف « هيَ ىبنلا باحصأ مهيف فلتخاو ءاوقلطناف «ةيرب باحصأ انك انإف ,عجرن
 لب ال :ةفئاط تلاقو «مهانلتاقف انل نذأ ُهنْقَع هللا لوسر نأ انددو «نوقفانم هلل ءادعأ
 لاقف ءاوعجر اوأرب اذإف :() نوهزنتي رهظلا ىلإ اوجرخف ءاهوُمَحَناَف ةنيدملا مهتمغ انناوخإ
 هللاو إل ؟ نيتنف مهيف نونوكت مكل ام : ىلاعت لوقي « نيتثف نيقفانملا ىف مكل امف : هللا

 . ( مهلضأو مهكلهأ : ىأ # اوبسك امب مهسكرأ

 . ١3١8/5 ىناعمل حور (1)

 حور 24491 ١/ ريدقلا حتف 2148107 /؟ روشملا ردلا 185 /” نآرقلا ماكحأل عماجلا 0757 /4 نايبلا عماج (؟)
 . ١41/5 يناعملا

 . 1914/١ ريدقلا حتف 21830 /؟ روثنملا ردلا 551/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 585 /8 نايبلا عماج (؟)

 . 1848/5 روثنملا ردلا ه8 /8 نايبلا عماج (5)

 . ١١/8 نايبلا عماج شماه .اهنكس ءرملا قفاوي ال ةئيب «ةميحخو ةمححو ضرأ لاقي ءمحخولا نم : اهانمختا ()
 . قباسلا عضوملا . ضرالا نم عفتراو ظلغ ام : رهظلا (5)

 . اوربي ىتح اهومدختسا ىتلا ضرألا نع نودعابتي ىأ : نوهزنتي (1)
 . ١48/5 ىناعملا حور ء141١ ١/ روشنملا ردلا «.07 ١/ ميظعلا نآرقلا ريسفت 21 /9 نايبلا عماج (4)
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 /19 © مهومتدجو ثيح مهولتقاو مهوذخف اولوت نإف
 . 2) مهومتدجو ثيح مهولتقاف مهرفك اورهظأ اذإ : ىدسلا لاق

 مهرودص ترصح مكو ءاج وأ قانيم مهنيبو مكديب موق ىلإ نولصَي نيذلا الإ )»
 4. 4 مِهَموَق اولتاقي وأ مكو لتاقي نأ

 ام لثم هيلع اورجأف «قاثيم مهنيبو مكنيب موق ىف لخد مهنم دحأ نإف : ىدسلا لاق

 ترصحإل مكيف اولخدف : # مكرءاج وأ : هلوقو 590 ةمذلا لهأ ىلع نورجت

 . () مهموق اولتاقي وأ مكولتاقي نأ مهرودص تقاض : ىأ © مهرودص
 اوسكرأ ةسفلا ىلإ اودر املك مهموق اونمأيو مكوُّمأي نأ نوديرُي نيرخآ نودجعس )ف

 مهولتقاو مهو ذَحُف مهيديأ اوفكيو ملسلا مكيلإ اوقليو مكولزتعي مل نإف اهيف

 941١ 4 ًانيبم اًناطلس مهيلع مكل انلعج مكئلوأو مهومتفقت ثيَح

 (9) نيملسملا ىف ذ نمأي ناكو «( ىعجشألا دوعسم نب َميِعْن ١ ركذ مث : ىدسلا لاق

 نيرخآ نولجتس :ىلاعت لاقف «نيكر شملاو هيَ لب تيدا لقي نيكرشلاو

 : هلوقو 2©) كرشلا : ةنتفلاف :# ةسفلا ىلإ اوّدر املك مهُموق اونمأيو مكوّأي نأ نوديرُي

 (3)ةجحلا : ىنعي # انيبم اناطلسإ»

 ةبقر ريرحتف ائطخ انمؤم لتق نمو ائطخ الإ انمؤم لتقي نأ نمؤمل ناك امو
 مكل ودع موق نم ناك نإف اوقدصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةَمّلَسم ٌةَيدَو ةنمؤم

 قانيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو

 4” 4 ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةمّلسم ٌةيدَف
 نب لهج ىبأل اخأ ناكو ( ىموزخملا ةعيبر ىبأ نب شايع ١ ىف تلزن : ىدسلا لاق

 شايع ناكو «ةنيدملاب هوتأف ءىؤل نب رماع ىنب نم لجر امهعمو ماشه نب ثراحلاو لهج وبأ

 . 577/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١8/9 نايبلا عماج )١(

 . 577/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١9 /9 نايبلا عماج (؟)

 . 191١ /؟ روشنملا ردلا 5١« /4 نايبلا عماج (”)

 . 491/١ ريدقلا حتف 058/9 نايبلا عماج (5)

 . ١51١ /5 ىناعملا حور 2155/5 روشنملا ردلا «58 /9 نايبلا عماج (ه)

 . 1841 /9 نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠*, /9 نايبلا عماج (5)
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 ءكارت ىتح تيب اهلظي ال نأ تفلح دق كمأ نإ :اولاقو هوملكف «همأ ىلإ هتوخإ بحأ

 هللا نم اقثوم هوطعاو ء«عجرا مث كيلإ رظنتل اهتئاف ء.سمشلا ىف ةعجطضم ىهو

 تفخ نإ :لاقو ءابيجن هل اريعب هباحصأ ضعب هاطعأف «ةنيدملا ىلإ عجري ىتح 2')هنوجيهي ال

 هدلجو هوقثوأف ىوذخأ ةنيدملا نم هوج رخأ املف «بيجنلا ىلع دعقاف ءائيش مهنم

 هلبقتساو«حتفلا موي جرخ ىتح ةكمب اسوبحم لزي ملف ؛ىرماعلا نلتقيل فلحف «ىرماعلا

 ناك اموؤ:ىلاعت هللا لزنأف «هلتقف هبرضف «همالسإي شايع ملعي الو ءملسأ دقو ىرماعلا

 :4 اوقدصي نأ الإ :هلوقو :2") نمؤم هنأ ملعي ال وهو ةيآلا © .. انمؤم لثقي نأ نمؤمل

 رفكلا راد ىفو #4 نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإف ظ :ىلاعت هلوقو ؛ةيدلا اوكرتيف
 .2) دهع :ىأ# قاثيم ظ:هلوقو « ةيد هل سيلو ةنمؤم ةبقر ريرحتف

 مالسلا مكيلإ ىقلأ نمل اولوقت الو اونيبتف هللا ليبس ىف متبرض اذإ اونمآ نيذلا اهيأي

 ٌةَريثَك مناغم هّللا دنعف ايندلا ايلا ضرع نوغتبت ًانمؤم تسل

 4.4 4( اوف مكيلع هللا مقلق نم مسك كلذك
 اوقلف «:ةرمض ىنب ىلإ ( ديز نب ةماسأ )اهيلع ةيرس ُهّنِقَ# لوسرلا ثعب :ىدسلا لاق

 ىلإ ىوآ مهآر املف ء رمحأ لمجو هل ةمينغ هعم « «كيهن نب سادرم ١ :ىعدي مهنم الجر

 :لاقف :مهيلإ لبقأ مث ؛همنغ هيف عضو فهكلا سادرم غلب املف ةماسأ هعبتأو « لبج فهك

 نم هلتقف ةماسأ هيلع دشف هللا لوسر ادمحم ْنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛مكيلع مالسلا
 هنع لأسيو ءاريخ هيلع ىنثي نأ بحأ ةماسأ ثعب اذإ هّنِيَم ىبنلا ناكو «هتمينغو هلمج لجأ

 لوسر اي:نولوقيو ُهّنْكَع ىبنلا نوثدحي موقلا لعجف «هنع مهلأسي مل اوعجر املف ؛هباحصأ

 هيلع دشف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لجرلا لاقف ءلجر هيقلو ةماسأ تيأر ول هللا

 هلإ الو تنأ فيك »:لاقف ةماسأ ىلإ هسأر عفر «هيلع اورثكأ املف ءمهنع ضرعم وهو !هلتقف

 تققسش ًاله :٠ هنت ىبنلا هل لاقف .اهب ذوعت ءاذوعتم اهلاق امنإ ءهللا لوسر اي :لاق (؟هللا الإ

 ربخ ىلاعت هللا لزنأف .هدسج نم ةعضب هبلق امنإ هللا لوسر اي :لاق (؟هيلإ ترظنف هبلق نع

 ةايحلا ضرع نوغتبي !»:لوقي نيح كلذف .همنغو هلّمج لجأ نم هتلتق امنإ هربخأو ءاذه

 لتاقي ال نأ ةماسأ فلحف ءمكيلع هللا باتف :ىأ#«مكيلع هللا نَمَق إف:غلب املف 4 ايندلا

 .77/9 نايبلا عماج شماه . هنوذؤي ال ديري «هرفنو هجعزأ : هجيهي «هجاه (1)

 . ١97/5 روشنملا ردلا «”5/9 نايبلا عماج (؟)

 . 455/١ ريدقلا حتف 2١ 85/ نآرقلا ماكحأل عماجلا 275/5 نايبلا عماج (؟")
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 . 2١١ هلي هللا لوسر نم هيقل امو «لجرلا كلذ دعب هللا الإ هلإ ال : لوقي الجر

 مهلاوم اب هللا ليبس ىف نودهاجملاو ررضلا ىلوأ ٌريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال )»

 هللا دعو ًالكو ةَجرد نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا هّللا لضَف مهسفنأو
 4 © 4 ىنسُحلا

 «ىمعأ ىنإ هللا لوسر اي: ؛ ( موتكم مأ نبإ ١ لاق «داهجلا لضف ركذ ام :ىدسلا لاق

 600 نأ ىها 4 ىنسحلا طر 0 #ررضلا ىلوأ ريغإف: هيف للا لزتأف هداهجلا يطأ الو

 44 تاجرد ورضلا ىلا ريغ نم نيدعاقلا ىلع نيدهالا هللا اضفو مدحاو ةجردب ررضل

 ىف نيفعضتسم انك اولاق مسنك ميف اولاق مهسفنأ ىلاَظ ةكئالملا مهاقوت نيذلا نإ

 تءاسو منهج مهاوأم كنئلوأف اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ اولاق ضرألا
 نودتهي الو ًةليح نوعيطتسيي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم م نيفعضتسملا الإ . اريصم

 94 937 :/اليبس

 ىدسلا نع طابسأ نع ءورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 .«كيخأ نباو كسفن دفا٠ : سابعلل هتيم لوسرلا لاق 2*) لفونو ليقعو سابعلا رسأ امل: لاق

 مكنإ « سابع اي» : هلع لاق ؟كتداهش دهضنو «كتلبق لصن ملأ هللا لوسر اي : لاق

 مويف «ةيآلا # .. ةعس ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ إف :ةيآلا هذه الت مث :©5) ( متمصخف متمصاخ

 ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلا ثيدحلا اذه ىور 2١517/5 ىناعملا حور 2501/7 روثنملا ردلا 0978/5 نايبلا عماج )١(
 نب دمحم نع ؛قاحسإ نب دمحم قيرط نم 4517-458 ص ةمهبملا ءامسألا ىف ىدادغبلا بيطخلاو :« 5
 .ةصقلاب ءديز نب ةماسأ هدج نع «هيبأ نع « ةماسأ نب دمحم نب ةماسأ

 . ىبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةوزغ ىف ( /9*١٠١  4٠ ٠١ 8 ةيوبنلا ةريسلا ) دانسإ ريغ نم قاحسإ نبا اهركذو

 ملو دوسألا نب دادقملا وه لتاقلا نأ هيف نكل ةصقلاب سابع نبا نعريبج نب ديعس قيرط نم رازبلا هاور امك

 لاق . « قيرطلا اذه الإ هنع هلالو «سابع نبا نع الإ ىوري هملعن ال ) :لاقو ( 45/8 راتسألا فضك ) لوتقملا مسي
 . ( ديج هدانسإو ١ : 6/17 دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا

 ٠٠١ 4/1 روثنملا ردلا « 5 4/5 نايبلا عماج )١(

 6 5/١ ريدقلا حتف 2151 5/6 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4) . 49/9 نايبلا عماج ()
 نب ثراحلا نب لفونو « بلطملا دبع نب بلاط ىبأ نب ليقع هيوخأ نباو هت لوسرلا مع بلطملا دبع نب سابعلا ىنعي (0)

 .بلطملا دبع

 روثنملا ردلا «ه 45/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠١5/9 نايبلا عماج «لادجلا وهو ماصخلا ىف متدز ىأ :متمصخخو (5)
 اذه »:لاقو ءاهنع هللا ىضر ةشئاع نع 478/8 كردتسملا ىف مكاحلا هاور دق ءادفلا ةصق ىف ثيدحلاوو 5

 . ىبهذلا هقفاوو ( هاجرخي ملو ءملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 رسأ ىذلا ناك :لاق سابع نبا نع «ةمركع عمس نمع «قاحسإ نبا قيرط نم 5507/١ دمحأ هجرخأ امك
 هاور ١ : 85/5 دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق .ةصقلا ركذف ... ورمع نب رسيلا وبأ بلطملا دبع نب سابعلا

 .(« تاقث هلاجر ةيقبو ءمسي مل وار هيفو «دمحأ
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 ال نيذلا نيفعضتسملا الإ ءرجاهي ىتح رفاك وهف رجاهي ملو ملسأ نم ناك ةيآلا هذه تلزن

 هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم هتيب نم جرخي نمو »
 ٠٠١ © هللا ىلع

 اولحرأ :اعجو ناكو هلهأل لاق ««ىرمضلا بدنج نب ةرمض ١ىف تلرن :ىدسلا لاق

 « حور ىنبيصيف جرخأ نأ ىّلعل - ةكم ىَلَبج ىنعي - ىنامغ دق نيبشخألا نإف «ىتلحار

 نم جرخي نمو )»:هيف هللا لزنأف «قيرطلاب تامف «ةنيدملا وحن هجوت مث ؛هتلحار ىلع دعقف

 . ) ةيآلا# .. ارجاهم هتيب

 نأ متفخ نإ ةالصلا نم م اورصُقَت نأ حانج مكيلع سيلف ضرألا ىف متيرض اذإو ف

 ٠١١ 4 انيبُم اودع مكل اوناك نيرفاكلا نإ اورفك نيذلا مكتفي

 الإ لحي ال ريصقتلاو «مامت وهف رفسلا ىف نيتعكر تيّلص اذإ ةالصلا نإ :ىدسلا لاق
 . 29 ةالصلا نع كونتفي نأ اورفك نيذلا نم فاخت نأ

 اذإف مهتحلسأ اوذخأيلو َكَعَم مهنم ةفئاط مَ ةالّصلا مُهَل تمقأف مهيف تنك اذإو )»

 اوذخأيلو َكَعَم اولصيلف اوّلصي مل ىرخأ ةفئاط تأتلو مكئارو نم اونوكيلف اودجس
 مكيلع نوليمُيف مكتعتمأو مُكتحلسأ نع نولُفغَت ول اورفك نيذلا دو مهتحلسأو مهرذح

 ٠ ٠١ 7 «ةدحاو َةَليَم

 ةفئاطو هفلخ ةفئاط «نيدنج هدنج موقيو مامإلا موقي :ةعكر ريصقتلاو :ىدسلا لاق

 ماقم اوموقي ىتح ؛مهرابدأ ىلع مهيلإ نوسثمبو .ةعكر هعم نب ىلصيف .ودعلا نوزاوي

 ؛ىرخأ ةعكر مامإلا عم ىلصتف ىرخألا ةفئاطلا ىتأت مث ىرقهلا ةيشما كلتو مهباحصأ

 موقيو مهفص ىلإ نوعجري مث :ةعكر مهسفنأل نولصيف نوموقيف «ملسيف مامإلا سلجي مث

 ىلصي ال ؛ةدحاوة ةعكار ىه لب « ال :نولوقي سانلاو . ةعك ر مهتعكر ىلإ نوفيضيف نورخآلا

 .(99 ةعكر مهلو «ناتعكر مامإلل نوكيف مامإلا ةعكر هئزجت ائيش هتعكر ىلإ مهنم دحأ

 .57١/؟ ىناعملا حور ٠١5/9. نايبلا عماج (1)

 ١419/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 117/5 نايبلا عماج (؟)

 .195/© نآرقلا ماكحأل عماجلا 547/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2177/9 نايبلا عماج (')
 . 5١/5 روثنملا ردلا ١77/9 نايبلا عماج (4)

 - لك تاعكر ددع فالتخابو « ودعلا هاجتا فالتخاب فلتخت ىهف ةريثك عاونأ فوخلا ةالص :ريثك نبا لاقو
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 ١١ # اتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ ةالصلا اوميقأف مسنأمطا اًذإف

 . (2)اضورفم : اتوُقوَم ف و . 2) فوخلا دعب متننأمطا اذإف :ىدسلا لاق

 هللا نم نوجرتو نوملأت امك نومي مهنإف نومّلأت اونوُكت نإ موقلا ءاغتبا ىف اونهت الو
 ٠١ 5 # نوجري ال ام

 مهنإف تاحارجلا نوعجيت اونوكت نإف ,موقلا بلط ىف اوفعضت ال :ىدسلا لاق

 ةداهشلاو قزرلاو ةايحلا : ىنعي © هللا نم نوجرتو ل :هلوقو ,نوعجيت امك نوعجيي

 .©0 ايندلا ىف رفظلاو

 نينئاخلل نكت الو هللا كارأ امب ساّلا نيب مُكحَتل قحاب باتكلا كيلإ انلزنأ اَنإ ١

 ٠5.21١8 ١٠ 4 اميحر اروفغ ناك هللا ْنِإ هللا رفغتساو . اميصخ

 ىف ةيآلا هذه تلزنو «كيلإ ىحوأ امف : 4 هللا كارأ امب اف :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 اهل رفحف ءهراد ىلإ اهب قلطناف ءاعرد دوهيلا نم لجر هعدوتسا 2" قريبأ نب , ٌةمعط )

 بلطي ىدوهيلا ءاج املف ءاهذخأف اهنع رفتحاف «ةمعط اهيلإ فلاخف ءاهنفد مث 5 ىدوهيلا

 ىنإف (ىعم اوقلطنا :لاقو «هتريشع نم دوهيلا نم سان ىلإ قلطناف ءاهنع(؟) ع ؛هعرد
 ليلم ىبأ هراد ىف اهاقلأف ءعردلا ذخأ ةمعط مهب ملع املف «عردلا عض وم فرعأ

 هموق نم سانأو ةمعط هب عقو اهيلع ردقت ملف ع ردلا بلطت دوهيلا تءاج املف «( «( ىراصنألا

 مه اذإف «ليلم ىبأ تيب ىلع اوفرمثأف هراد ىف اهنوبلطي اوقلطناف . ىننونوختأ :لاقو «هوبسف

 :مهل لاقو قةمعط تود راصنألا تلداجو هيف ليلم وبأ اهذحأ :ةمعط لاقو .عردلاب

 نإ ىنإف ىدوهيلا ةجح بذكيو :270 ىنع حضني هل اولوقف هللا لوسر ىلإ ىعم اوقلطنا

 «هللا لوسر اي :اولاقف راصنألا نم سانأ هاتأف «ىدوهيلا ةنيدملا لهأ ىلع بذك بّذَكأ
 نكت الو :ىلاعت هللا لزنأف لعفي نأ هللا لوسر مُهف ءىدوهيلا بذكو ةمعط نع لداج

 .4 ًاميحر ًاروفغ ناك هللا نإإب «تدرأ اميف : هللا رفغتساوإ 4 اميصخ نينئاخلل

 بحي ال هللا َنِإ مهَسُفنُأ نوناَْخَي نيذلا نع لداجُ الو :لاقو

 ٠١17 هكاميثأ اًناوَخ ناك نم

 . 047/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت .اضيأ برحلا ةلاح فالتخخا عم فلتختو « ةالص -
 5١. 5/5 روشنملا ردلا ٠155/9 نايبلا عماج )١(

 .5 60/١ ميظعلانارقلا ريسفت 2١17/4 نايبلا عماج (؟)

 . هدحج : هقح هرفاك 7١5/5 . )5١( روفنملا ردلا 2١37/7/5 نايبلا عماج (5)

 . عفدو هنع بذ :هنع حضن (5) 718/5 روشنملا ردلا ١185/9 نايبلا عماج (ه)
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 :لاقف ةمعط نع مهتلداجمو راصنألا ركذ مث

 نوتيبي ذإ مُهَعَم وهو هللا نم نوفختسُي الو ساّنلا نم َنوّفْحَتسَي

 ٠١/8 4لوقلا نم ىضريالام

 :لاق مث .لوقلا نم ىضرت الام نولوقي

 هللا لداجُي نَمَف اينّدلا ةايحلا ىف مهنع متلداج ءالؤه معنأ اهإ»

 ١٠١44 ةمايقلا موي مهنع
 : ىلاعت لاقف ةبوتلا ىلإ اعد مث

 ١١١ 4 اميحر اروفغ هللا دجُي هللا رفغتسَُي مث ُهسْفَن ملْظَي وأ اًءوُس ٌلَمْعَي نمو )»

 :ىلاعت لاقف ؛ليلم وبأ اهذخأ :لاق نيح ةمعط لوقركذ مث

 ١١١ 4 اميكح ًاميلع هّللا ناكو هسفن ىلع ُهَبسْكَي امنإف امثإ بسكي َنَمَو إل

 ١١ * 4 انيبم ًامثإو ًاناتهب لمتحا دقف ًائيرب هب مْرَي مث امثإ وأ ةئيطخخ بسكي نمو

 :لاقف هنع لداجيو مهبحاص نع حضنيل ىبنلا مهنايتإو راصنألا ركذ مث

 لزنأو ءىش : نم كَتورضي امو مهَسُفنأ الإ نولضي امو كولي نأ مهنم ٌةفئاط تمهل ا

 20011 # ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا

 :ىلاعت لاقف :ةمعط نع اوبذكي نأ نوديري اميف مهتاجانم ركذ مث

 ١١. 4 4 سانلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقَدّصِب َرَمأ نم الإ مهاوجن نم ريثك ىف َريخ ال

 لزنو «همالسإ دعب رفكف ,ةكم ىت أ ىتح بره «نآرقلاب ةنيدملب ةمعط هللا حضف املف

 جاجحلا عمسف «هقرسي نأ دارأف ؛جاجحلا تيب بقنف ( ىمّلسلا طالع نب جاجحلا ١ ىلع

 نباو ىفيض :لاقف «ةمعطب وه اذإف ءرظنف .هدنع تناك دولج (') ةعقعقو هتيب ىف ةشخضح
 :هيف هللا لزنأو ءارفاك 29 ميلّس ىنب ةرحب تامف « هجرخأف ؟ىنقرست نأ تدرأو ىمع

 .ارصتخم ١177/7 ىناعملا حور «85/9 نايبلا عماج )١(

 اتوص : ةشخشخلا نم دشأ : ةعقعقلاو «ديدجلا بوثلاو كتحا اذإ حالسلا نم نوكت ةكرح توص : ةشخشخلا (؟)

 ١485/9. نايبلا عماج شماه .ضعبب هضعب مطترا اذإ حالسلاو سبايلا دلجلا نم نوكي

 . قباسلا عضوملا .رانلاب تقرحأ اهنأك ةرخن دوس ةراجح تاذ ضرأ ةرحلاو ؛ دج ةيلاع ىف : ميَلَس ىبب ةَرَح (©)
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 ىو ام هلو نينمؤملا ليبس َريغ عبتيو ىدهلا هل نيت ام دعب نم لوسّرلا ققاشي نموإ»
 . 202118 كاريصم تءاسو منهج هلصنو

 ١١5 4 ءاشي نمل كلذ نود ام ٌرفغيو هب َكَرَشُي نأ رفغي ال هللا نإ ل

 .(5) نيملسملا نم رئابكلا بنتجي نمل كلذ :ىدسلا لاق

 ١117 4 اثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ

 . 27 ىّرعو ءةانَمو ؛تالل 4 اثانإ لف مهنومسي ىدسلا لاق
 هع قس الس ا

 ١14 هكيهّللا قلخ َنريغيلَف مهترمآلو ماعنألا ناذآَنكَتيلَف مهترمآلو

 : 4 هللا قّلخ ل امأو ,4؛ ) ًةريحب اهنولعجيف اهنوقشيف : © نكتبي لف امأ :ىدسلا لاق

 . 00 هللا نيدف

 178 دبر جُي ًءوُ ْلَمْحَي نَم باتكلا لهأ ىنامأ الو مكينامأب سيل

 :نيملسملل دوهيلا تلاقف نيملسملاو ءىراصنلاو دوهيلا نم سان ىقتلا :ىدسلا لاق

 نيد ىلع نحنو «مكيبن لبق انيبنو ,مكباتك لبق انباتكو ءمكنيد لبق اننيد ءمكنم ريخ نحن
 :نوملسملا لاقف ءكلذ لثم ىراصنلا تلاقو ءادوه ناك نم الإ ةنجلا لعخدي نلو «ميهاربإ

 ريخ نحنف ءمكرمأ اوكرتتو ءانوعبتت نأ مترمأ دقو ءمكيبن دعب انيبنو ءمكبانك دعب انباتك

 ءاننيد ىلع ناك نم الإ ةنجلا لد ناو «قاحسإو ليعام سلو شب بإ نيد ىلع نحن كن

 اسلا ةيآلاب مهلوق مهيلع هللا درف

 .(50لاقف مهيلع نينم وما هللا لضف مث

 ه # افينح ميهاربإ ةلم عبتاو نسحم ؤهو هلل ههجو مّلسأ نمم انيد نسحأ نمو إف

 الو َةّنَلا نولْخدَي كئلوأف نمؤم وهو ىثنأ وأ ٍرَكَذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو

 ١١5 4 اريقت نومّلظي

 )١( نايبلا عماج ١857/5 روشنملا ردلا .ه51؟/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 71/8/5.

 . 3١5/9 نايبلا عماج (؟)

 .777/1 روشنملا ردلا ه5 5/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «” ١17/5 نايبلا عماج (©)

 .7717/5 روثنملا ردلا 25١ 4/9 نايبلا عماج (4)

 5557/١. ميظعلا نآرقلا ريسفت 257٠/9 نايبلا عماج (ه)

 روشنملا ردلا 2051/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ءارصتخم ١575/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا 575/5 نايبلا عماج (5)إ
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 الإ مالسإلا لبقي نأ ىبأو «حلاصلا لمعلاب الإ نامبإلا لبقي نأ ىبأ :ىدسلا لاق
 . 2)ناسحإلاب

 نهل بك ام نهَنوتؤت ال ىتاللا ءاسّنلا ىماتي ىف باتكلا ىف مكيلع ىَلُي امو ف
 ١١0 4 طسقلاب ىماتيلل اوموقت نأو نادلولا نم نيفعضتسملاو نهوحكتت نأ نوبغرتو

 تناكو ءايمع مع ةنبا هل ءىمّلسلا مث ىراصنألا هللا دبع نب رباج ناك : ىدسلا لاق

 الو ءاهحاكن نع بغري رباج ناكف ءالام اهيبأ نع تثرو دق تناكو . 2) ( ةليمج)
 مهروجح ىف سان ناكو «كلذ نع ىبنلا لأسف ءاهلا جوزلا بهذي نأ ةبهر اهحكني

 ؟ءايمع ةحيبق تناك اذإ ةيراجملا ثرتأ :هّقَع ىبنلا لأسي رباج لعجف «كلذ لثم اضيأ ٍراوَج

 نيفعضتسملاو :ىلاعت هلوقو «ةيآلا هذه نهيف هللا لزنأف «« معن ١ :لوقي هّنِقَع ىبنلا لعجف

 اوموقي نأ هللا مهرمأف ءاريغص امالغ الو ةيراج نوئروي ال اوناك ::4 نادلولا نم

 وأ ناك اركذ هقح مهتم قحح ىذ لك ىطعي ذأو :لدعلا وه طسقلاو  طسقلابإى اتا

 .(”ريبكلا ةلزنمب مهنم ريغصلا « ىثنأ,
 امهنيب احلصي نأ امهيلع حانج الف ًاضارعإ وأ ًازوشُن اهلعب نم تفاخ ٌةأرما نإو

 ١7/84 حشلا سفنألا ترضحأو ريح حلصلاو احلص

 ديريف دلت الوأ تربك دق نوكتو « «؟)طخلا ضعب اهجوز نم ىرت ةأرملا : ىدسلا لاق

 اهلعل (*7كنم بسشأ «ةباش ةأرما حكنأ نأ ديرأ ىنإ :لوقيف اهيتأيف ءاهريغ حكني نأ اهجوز
 ام ىلع ناحلطصيف ءاهقلط الإو كلذب تيضر نإف «ةقفنلاو «مايألا ىف اهثروأو دلت نأ

 ىلإو اهجوز يلإ اهسفن علطت :ىأ 4 4 حشلا سفنألا ترضحأو إف. :ىلاعت هلوقو ««”)اًبحأ
 دق تناك «ةعمز تنب ةدوس ىفو هت لوسرلا ىف تلزن اهنأ - ىدسلا  معزو « هتقفن
 ةشئاعل اهموي لعجيو ءاهكسمبي نأ ىلع احلطصاف ءاهقلطي نأ لوسرلا دارأف تربك

 .©0هت2َ لوسرلا نع اهناكمب تحضف

 ١؟9 4ةقّلعمْلاك اهورَدَتَق ليما َلُك اوليمتالف»

 .73/79 روثنملا ردلا 25 48/9 نايبلا عماج )١(

 روشنملا ردلا « ىناعملا حور ىف ىسولألا كلذكو (« ةليمج ) نم الدب ( ةميمد )روثنملا ردلا ىف ىطويسلا ركذ (5)

 . هدكؤت ةياورلاف حيحصلا هّلعلو 2188/5 ىناعملا حور

 .530/5 روثنملا ردلا 2555/9 نايبلا عماج (")

 . 577/9 نايبلا عماج شماه . اهتدوم ىف روتفلاو اهقح نم سخبلا ضعب ديريو .لازنإلاو عضولا طخلا (4)

 . 57/7/98 نايبلا عماج () . قباسلا عضوملا . كنم بسنأ : كنم بشأ (0)

 تنب ةدوس ىفو لوسرلا ىف تلزن »:هلوق ىوس ىطويسلاركذي ملو 2577/5 روثنملا ردلا «185/5 نايبلا عماج (7)
 .طقف (ةعمز

518 



 هلوقو ")موي اهل مسقي الو ءاهيلع قفني "لف اهيلع ليمب :ىدسلا لوقي

 . ")لعب تاذالو ًامْيأ ال : ىأ 4 ةقّلعماك ل: ىلاعت

 نيدلاولاوأ مُكسْفنَأ ىلع ولو هّلل ءادهش طسقلاب ٍنيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأي )»

 وأ اووُلَت نإو اولدعت نأ ىوهلا ًاوعبتت الف امهب ىلوأ ُهّللاف ًاريقف وأ اًينغ نكي نإ َنيبرقألاو

 #١ اريبخ نولمعت امب ناك هّللا نإَف اوضرعت

 عم هعلض ناكو «ريقفو ىنغ «نالجر هيلإ مصتخاو هني ىبنلا ىف تلزن :ىدسلا لاق

 «"”ريقفلاو ىنغلا نم طسقلاب موقي نأ الإ هللا ىبأف «ىنغلا ملظي الريقفلا نأ ىري «ريقفلا

 اهنع ضرعتف :* اوضرعت امأو ءاهميقت ال ىتح اهفرحتف ةداهشلا ىولتف :4 اوولت لطامأو
 .(؟9ةداهش ىدنع لوقتو ءاهمتكتف

 مُكَحَي لاف نينمؤملا نم مُكَعمَتو مكيلع ذوحَمسَن ملأ اولاق بيصن نيرفاكلل َناَك نإو

 ١١ 4 اليبس َنيِمْوما ىلع نيرفاكلل ُهّللا لَعِجَي نلو ةمايقلا موي مُمكن

 .20) ةجح : ىنعي# اليبس ف :هلوقو ,مكيلع بلغن ::4 مكيلع ذوحتسَ لف :ىدسلا لاق

 ١ 47 4 مهعداخ وهو َهّللا نوعداخي نيقفانملا نإ

 ىف مهعم اوناك امك نيملسملا عم هب نوشميف ار ون ةمايقلا موي هللا مهيطعي :ىدسلا لاق

 .«")روسلاب مهنيب برضيو «مهتملظ ىف نوموقيف «هئفطيف رونلا كلذ مهباسي مث ءايندلا
 ١ 4م 4 ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نديم

 ١ 48 4 ملُظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب َرهَجلا هللا بحُي ال

 سيلف ملط نم نكلو «قلخلا نم دحأ نم ءوسلاب رهجلا بحي ال هلا نإ :ىدسلا لاق
 77 حانج هيلع

 نمؤن نولوقيو هلسْرو هللا َنيب اوقرقي نأ نوديريو هلّسرو هّللاب نورفكي نيذلا نإ
 ١ 5 ١ 4 ضعبب رفكذ و ضعبب

 .7103/5 روثنلا ردلا 2189/8 نايبلا عماج (1)

 . 11١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2591/9 نايبلا عماج (؟)

 .19 15/5 ىناعملا حور ء75715/7 روثنملا ردلا 4 (1594817/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء”7/9٠ نايبلا عماج (©)

 . 778 /؟ روشنملا ردلا 2510/1١ نآرقلا ريسفت 238 نايبلا عماج (5) 704/9 نايبلا عماج (5)

 . 195/5 ىناعملا حور ء١570/1 ريدقلا حتف 257/5 روشنملا ردلا 875/9 نايبل عماج (5)

 . 5754/9 نايبلا عماج (0)

 .1359/17 ىناعملا حور 5137/9 روثنملا ردلا ء١ 3517/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 274/8 نايبلا عماج (8)
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 لوسرب سيل ىسيع :دوهيلا لوقتو هللا لوسرب سيل دمحم :نولوقي :ىدسلا لاق

 .2") ضعبب نورفكيو ضعبب نونمؤي ءالؤهف هلسر نيبو هللا نيب اوقرف دقف «هللا
 ١ ه7" ك ءامّسلا نم اًباتك مهيلع َلّرَتُت نأ باتكلا لهأ كلأسُي

 امك ءامسلا نم ابوتكم اباتك انتآف لوسر كنأ اقداص تنك نإ :دوهيلا لاق:ىدسلا لاق

 ") ىسوم ءاج
 ١هه 4فلغاسبولُق»

 .")ءاطغ ىف :ىأ :لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 مهل ام هنم كش ىفل هيف اوفلاتخا نيذلا نإو مهل هبش نكلو هوبَلِص امو هولََق امو إف
 ٠١81 4 انيق هولتق امو لا عابتا الإ ملع نم هب

 مهتم لجو اهنعأف ؟ةنجلا هلو كف ىتروص دأب نم :هباحصأل يسيع لاق «ثيب

 نأ :مهوربخأف ءرشع ةعست مهرصبأ نويراوحلا ج رخ املف ءءامسلا ىلإ ىسيعب دعصو

 نوصقني مهنودجيف «موقلا نودعي اولعجف ءءامسلا ىلإ هب دعص دق مالسلا هيلع ىسيع

 مهو لجرلا اولتق كلذ ىلعو هيف اوكشف ؛مهيف ىسيع ةروص نوريو «ةدعلا نم الجر

 وه لجرلا نأ انيقي ارمأ هولتق امو :ىأ# انيقي هوُلَق امو )ف ,«©9هوباصو «ىسيع هنأ نوري
 .©©01 8 44 هيلإ هللا هَعفر لب ال «ىسيع

 ٠١84 لّسرلا دعب ةَجْح هللا ىلع سال نوكيًالئأ ف
 .(0الوسر انيلإ تلسرأ ام اولوقيف :ىدسلا لاق

 ١١74 4( مكبر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اهيأي ل

 .) ةجحلا :ناهربلا :ىدسلا لاق

 114 4 انيبم ارو مككيلإ انلزنأو ل

 00 نآرقلا وه :لاق ,ىدسلا نع ءىسولألا جرخأ

 )١( ىناعملا حور ,10*5/؟ روشنملا ردلا «55 4/9 نايبلا عماج ١5/15”.

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2355/9 نايبلا عماج  ,071/1١روقنملا ردلا ١/ 2578ىناعملا حور 3١17/7 .
 57١/5. ىناعملا حور 770/9 نايبلا عماج(4) ه/+/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت (©)

 اذهو 251١/١ ىناعملا حور « 585/١ ريدقلا حتف 2٠٠٠/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©5//9 نايبلا عماج (ه)

 . هه ةيآ نارمع لآ ةروس ىف هصنب درو رثألا

 .7 4/7 روشنملا ردلاع ؛ ١8/9 نايبلا عماج (5)

 . ىناعملا حور )00 -؟ 48/5 نايبلا عماج (/)
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 ةدئاملا ةروس

 ١4 مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب مكل تّلحأ دوقعلاباوفوأ اونمآ نيذلا اهيأي ل

 :4 ماعنألا ةميهب ظو :)دوهعلا ىه::4 دوقعلاب اوفوأ 9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا :# مكيلع ىلتي امو ف 22") اهلك ماعنألا

 نيمآ الو دئالقلا الو يدهلا الو مارَخلا رهشلا الو هّللا رئاعش اوّلحت ال اونمآ نيذلا اهيأي
 ١ :*مارحلا تيبلا

 ىتح «هناكمب لجرلا ميقيف ؛ةكم رجس ءاحل نم نودلقتي اوناك برعلا نإ :ىدسلا لاق

 نمأيف ءرجسشلا ءاحل نم هتقانو هسفن دّلق هلهأ ىلإ عجري نأ دارأف مرحلا رهشألا تضقتا اذإ
 .(2) هلهأ ىتأي ىتح

 ىبنلا ىتأ ىتح «ةبلعث نب سيق ىنب دحأ (( ىركبلا دنه نب مّطحلا » لبقأ :ىدسلا لاق
 دقو  هربخأف ؟ وعدت مالإ :لاقف (هاعدف «ةنيدملا نم ةجراخ هليخ فلخو ىفدحو هلع

 ناسلب ملكتي ةعيبر نم لجر مكيلع مويلا لخدي ٠:هباحصأل لاق هتيم ىبنلا ناك
 نم جرخف .هرواشأ نم ىلو «ملسأ ىلعلو ءرظنا :لاق 2 ىبنلا هربخأ املف -(«ناطيشلا

 نم حرسب رمف «(رداغ بقعب جرخو «رفاك هجوب لخد دقل ) : هلع لوسرلا لاقف «هدنع

 :رجنري وهو هب قلطناف ؛هقاسف «ةنيدملا حرس

 غلو لبإ ىعارب سيل (9 مَطح قاوسب ليللا اهفل دق

 مني مل دنه نباو اماين اوتاب (* مضولا رهظ ىلع رازجب الو

 .© مّدّقلا حوسمم نيقاسلا جلد (7 ملّرلاك مالُغ اهيساقي تاب

 تلزنف «هيلإ ثعبي نإ هَ لوسرلا دارأف ,ىدهأو دلق دق اجاح لباق ماع نم لبقأ مث

 .؟ ١7/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 5/5 نايبلا عماج (؟) . 451/4 نايبلا عماج )١(
 .5 47/7 ىناعملا حور« 4 58/4 نايبلا عماج (؟)
 . مطح :عارسإلاو ريسلا نم ايش ىقبي ال ىذلا قئاسلل اولاقو ءمطحلا ديدش :مطح ()
 .هريغ وأ بشخ نم هعيطقت دنع ءمحللا هب قوي ام : مضولا (5)

 ل هاله و هتفاحنو هتبالض ىف حدقلاك هنأ : ىنعيو رسيملا ح . ادق ىهو ءمالز زألا دحاو :  ماللاو ىازلا حتفب - ملزلا (5)

 فيهفهم ٠ ىبارعألا نبا هاور ام هتياور باوص امنإو ؛لاج لا ىف نسح ريغ وهو «نيقاسلا ئلتمم :نيقاسلا جلد ()

 لبإلاب ٠ هدحي وهو ضرألا ىلع عباتتم قفخ همادقأ :مدقلاف ةافخ و ءرصخلا رماض :ىأ ( مدقلا قافخ نيحشكلا
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 هنإ ):لاق ءانبحاص هنإف «هنيبو اننيب لح ؛هللا لوسر اي :هباحصأ نم سان هل لاقو «ةيآلا هذه

 .©) ةيآلا هذه تلزنف ؛مهيلع ىبأف «ةيلهاجلا ىف هعنصن انك ءىش وه امنإ :اولاق !(دلق دق

 مث ,#تيبلا نيمآ الو دئالقلا الو ىدهلا الو  :مطحلا نأش ىف لزن :ىدسلا لاق
 "0 «مهومتفقت ثيح مهولتقاو *:لاقف ىلاعت هللا هخسن

 ىلع حبذ امو معيْكَذ امالإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ٌةيدرَحْلاو ةذوقوماو ٌةقنَحْنْلاو

 م 4 مالزألاب اومسقتست نأو بصتلا

 قنخنتف ةرجش نم نيتبعش نيب اهسأر لخدت ىتلا :# ةقنخنملاو 9 :ىدسلا لاق

 ىدرت ىتلا ىه : ةيدرتملاو إف «7*2تومتف برضت ىتلا ىه : ةذوقوملا»و :2) تومتف
 . () تومتق رقبلاو منغلا اهحطنت ىتلا :# ةحيطنلاو إف 27 تومتف رئبلا ىفوأ لبج نم

 نودعي امنإ ءاتيم هنودعي الو هنولكأي اوناك برعلا نم اسان نأل ؛ مارح اذه :ىدسلا لاق
 اوكردأو «هيلع هللا مسا اوركذ ام الإ ,مهيلع هللا اهمرحف «عجولا نم تومي ىذلا تيملا

 دارأ اذإف «ةنهكلا دنع ةيلهاجلا ىف تناك حادق :4 مالزألا لف و :9©2 حورلا هيفو هتاكذ
 ءاهب هل برضف « ءىش هاطعأف نهاكلا ىتأ ءارمأ ثدحي وأ ؛جوزتي وأ رفاسي نأ لجرلا

 امك «ىهتناف هاهن .ههركي ءىش اهنم جرخ نإوءلعفف هرمأ ؛هبجعي ءىش اهنم جرخ نإف
 . ) لبإلاو هللا دبع ىلعو مزمز ىلع بلطملا دبع برض

 تايبألا هيف امب هلك رثألاو . 54غ /؟ ءاضيأ دنه نب مطحلا ىلإ ةبوسنم ىناعملا حور ىف تايبألا هذه تدرو
 . غال" , ال / 9 نايبلا عماج ىف درو اهيلع قيلعتلاو

 . 74/7 ىناعملا حور 2584/5 روثنملا ردلا « 477/9 نايبلا عماج )١(

 «ىدسلا نع «طابسأ نع «نوراه نب ىسوم قيرط نم 7٠١ :«؟ 5 4/7خيراتلا ىف ىربطلا هلصو ثيدحلا اذهو

 قبسو .هّلِيَع ىبنلا باحصأ نم سان نعو «دوعسم نبا نع «ةرم نعو «سابع نبا نع«كلام ىبأ نعو ؛حلاص ىبأ نع
 .دانسإلا اذه فعض نايب

 .لسرم هدنسو «ةمركع نع عضوملا سفن ىف ريرج نبا ةصقلا ىور امك
 . طقف 4 تيبلا نيمآ الو زف:هلوق ىتح 5/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت :6ا/ا// 5 نايبلا عماج (1)

 .؟ 45/7 ىناعملا حور «45 4/9 نايبلا عماج (؟)

 5١ عهرأ» نآرقلا ماكحأل عماجلا 9 نايبلا عماج (4)

 21١/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2494/5 نايبلا عماج (0)

 ه ٠0/9 نايبلا عماج (5)

 ١١/5. ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 ١7/9 نايبلا عماج (7)

 . 5١7/9 نايبلا عماج (0)
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 * 4 مكنيد نم اورفك نيذلا سكي مويلا

 .2) مكنيد نع اوعجرت نأ اوسئي نظأ : ىدسلا لاق

 ” 4# مكيد مكل تلمكأ مويلا ))

 الو لالح اهدعب لزني ملف«ةفرع موي لزن اذه :ىدسلا لاق
 لوسرلا عجرو «مارح

 «ةجحلا كلت هّْتيَع هللا لوسر عم تججح : (« سيمع تنب ءامسأ »تلاقو «تامف هت

 . 29 ىلع ناك ءادرب هيلع (') تيجسف هتيتأف «تكربف «نآرقلا

 "٠ 4 ميحر روفغ هلق مثإل فئات ريغ ةَصْمخَم ىف رطضا نمف ل
 و (299 ةعاجملا : ةصمخللا «رارطضالا ىف اهلحأف اهيف امو ةتيملا ركذ :ىدسلا لاق

 . (0) هلكأ ىف ىدعتي وأ ةرهش هيف ىغتبي :ىأ مثال ضرعتم ريغ :# مثإل فناجتم ريغ إل

 مكيلع نكسمأ امم اولُكَف هللا مُكَمَلع امم هبل َنيَِكُم حراوجللا نم مُسّلَع امو ل

 4  هيّلع هّللا مسا اوركذاو

 ديص مكل لحأ: # نيبلكم حراوجلا نم متملع امو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 بلطلا نم نهنوملعت :# هللا مكملع ام نهنوملعت ف :7)2 نهومتملع ام ىلع بالكلا

 ؛هعدف اتيم هتدجو امف ءديصلا نم أ دق بلكلا تدجو نإو 2 هللا مكملع امك

 ناك نإو «كيلع كسمي ملو هسفن ىلع كسمأ عبس وه امنإ ءاديص كيلع كسمي ال امث هنإف

 دقو هكسمأف بلكلا داص اذإ : :# مكيلع نكسمأ ام اولكف :ىلاعت هلوقو : ملع دق

 ءائيش هنم لكأت الف «هسفن ىلع كسمأ امنإ : :لاقيف هنم لكأ نإف «لح وهف هنم لكأي ملو هلق

 هلسرت نيح هيلع هللا مسف هتلسرأ اذإ هيلع هللا مسا اوركذاو إ: 280 ملعمب سيل هنإ

 . 2 )ديصلا ىلع

 .١1١( قباسلا ردصملا ١5/9 5.

 نايبلا عماج شماه هب هاطغ :ةيجست بوثلاب هاجس (؟) ١8/5 5.

 ) )0ه8/ نآرقلا ماكحأل عماجلا و 9 نايبلا عماج ٠١ .4/4/؟ ىناعملا حورءارصتخم

 .0 9/9 قباسلا ردصملا (ه) .87 4/9 نايبلا عماج (5)

 .17/7 ريدقلا حتف /٠١74« نآرقلا ماكحأل عماجلا ءه 49/9 نايبلا عماج ()

 .5548/9 قباسلا ردصملا (9) .085/9 قباسلا ردضملا(8) .001؟/9 نايبلا عماج ()

 .7591/؟ ىناعملا حور 218/5 ميظعلا قآرقلا ريسفت «98 نايبلا عماج )٠١(

 لحل



 ه «مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو )»

 )١ مهحئابذ :ىنعي © مكل لح آظ:ىدسلا لاق :ىسولالاو ريثك نبا جرخأ

 قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأي ل

 " «نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو
 اذإ :ىأ # مكهوجو اولسغا أ و (2)رهط ريغ ىلع متنأو متمق اذإ :ىدسلا لاق.

 مكهوجو اولسغا :ىأ © نيبعكلا ىلإ مكلجرأو 1 امأ (2) مونلا نم ةالصلا ىلإ متمق

 ٠  انعطأو انعمس مثلُق ذإ هب مُكَقَّتاو ىذلا هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذاو )»

 :(©) هلوسربو هب رارقإلاو نامبإلا ىلع انعطأو انعمس :انلقف انقاثيم ذخأ هنإف :ىدسلا لاق

 ١ 4 ًابيقن رَشَع ىنثا مهنم اشعبو ليئارسإ ىنب قاشيم هللا ذخأ دقلو )»
 نب طابسا نع «دانقلا دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم نع «ىربطلا جرحا

 «سدقملا تيب ضرأ ىهو ءاحيرأ ىلإ ريسلاب ليئارسإ ىنب هللا رمأ :لاق ءىدسلا نبع ءرصن

 ىنب طابسأ عيمج نم ابيقن رشع ىنثأ ىسوم ثعب «هنم ابيرق اوناك اذإ ىتح اوراسف

 (« جاع »:هل لاقي نيرابجلا نم لجر مهيقلف «ةربابجلا ربخب هوتأي نأ نوديري اوراسف«ليئارسإ
 ىلإ مهب قلطناف ءبطح « ةلمح هسأر ىلعو (27 هتزجح ىف مهلعجف رشع ىنثإلا ذخأف

 مهحرطف ءانواتاقي نأ نوديرب مهنأ نومعزي نيذلا موقلا ءالؤه ىلإ ىرظنا : لاقف «هتأرم

 ليئارسإ ىنب متربخأ نإ مكنإ «موق اي :ضعبل مهضعب لاق موقلا جرخ املف ءكلذ لعفف ءاوأر

 امه انوكيف ")هللا ىيبن اوربخأو هومتكا نكلو «مالسلا هيلع هللا ىبن نع اودترا موقلا ربخ

 .؟ ىناعملا حور 4١5/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 *//١١1/9. نآرقلا ماكحأل عماجلا 4٠0/٠١ نايبلا عماج (؟)

 ١9/7. ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠١ 2١5 نايبلا عماج (©)

 "ا ميظعلا نآرقلا ريسفت .ه 5/٠ نايبلا عماج (4)

 .5 5/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 0٠ 5/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4٠ نايبلا عماج ()

 ءالؤه غلابي ناك فيك : هللا ناحبسو : ركاش دومحم ذاتسألا لاقو «رازإلا دش عضوم : :نوكسف مضي : ةزجحلا (0)

 هقباسو ىنعملا اذه .ديلا هيلع ضبقت ام رادقمل ةضبقلا لاقي امكو «لماح ا هلمحي ام رادقم : - ءاحلا حتفب - ا
 . نوراهو ىسوم امه : هللا ىيبن () ١١١/٠١. ٠ نايبلا عماج شماه نع
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لطناف ءاوعجر مث ؛هومتكيل كلذب قافيملا ضعب ىلع مهضعب ذخأف !!امهيأر نايري
 ةرشع ق

 تالجر متكو ؛ 207 جاع » نم ىأر امب هابأو هاخأ ربخي لجرلا لعجف ءدهعلا اوثكنف مهنم

 .("0ربخلا امهوربخأف «نوراهو ىسوم اوتأف ,مهنم

 ١ ؟ 4 مهومترزعو ىلسرب متنمآ نأ )»
 نع «طابسأ نع ءلضفملا نب دمحأ نع ؛نيسحلا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©0فيسلاب مهومترصن :ىأ # مهومترزعو !»:هلوق ىف ىدسلا

 ١ 4 هب اورَكْذ امم اًَظَح اوسّنَو

 .(«؟)ابيصن اوكرت :ىدسلا لاق

 مهنيب انيرغأف هب اوك امم ََح اوُسَدق مهَقاَتيم انذخأ ىراصت انِإاولاق نيذلا َنمَو

 ١ 4 ةمايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا .

 كلذ اولعف املف «كهب اوركذ امث اظح اوسنف 9 :ىراصنلا ىف هللا لاقو : ىدسلا لاق

مايقلا موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب هللا ىرغأ
 .(9 ة

 ١١ 4 مالّسلا َلبس هَناوضر ٌعَبْلا نم هللا هب ىدهي

 وهو «هلسر هب ثعتباو «هيلإ مهاعدو «هدابعل هعرش ىذلا هللا ليبس :ىدسلا لاق

 . 29 ةيسوجملا الو «ةينارصنلا الو ةيدوهيلا ال ءهب الإ المع دحأ نم لبقي مل ىذلا «مالسإلا

 "7 ىلاعت همسا هنإ © مالسلا لبس ل :هلوق ىف ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأو

 ١8 4 ةؤابحأو هللا ءانبأ نحت ىراصُتلاو ُدوهيلا تلاقو

عارذ فالأ ةثالث هلوط نأو ,مالسلا هيلع مدآ نب قنع نب جوع هنأ نورسفملا ركذ ريثك نبا لاق (1
 ءىسش اذهو لاق مث  

 صقني قلخلا لزي مل مث ءاعارذ نوتس هلوطو مدآ قلخ هللا نإ :هّتَل لوسرلا لوقل فلاخم وهو « هركذ نم ىحتسي

 1 ةككد ( نآلا ىتح

 .7719/7 روقنملا ردلا 25٠١ 3/+ نآرقلا ماكحأل عماجلا نايبلا عماج (1)

 170/٠١. نايبلا عماج (")

 178/٠١. نايبلا عماج (ه) .7748/5 روثنملا ردلا 2٠85/٠٠ نايبلا عماج (4)

 .5 15/5 ريدقلا حتف 2579/7 روغنملا ردلا 311 هرم نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠ نايبلا عماج (7)

 .7 15/5 ريدقلا حتف ءهاو رثأ وهو :ىناكوشلا لاقو ى7/؟ ىناعملا حورع 5١١ 4/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا 200
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 مهنإ :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح
 اموي نيعبرأ اهيف نونوكيف ءرانلا مهلحخدأ كدلو نم ادلو نأ ليئارسإ ىلإ ىحوأ هللا نإ :اولاق
 ليئارسإ دلو نم نوتخم لك اوجرخأ :ىدانملا ىداني مث ؛مهاياطخ لكأتو ؛مهرهطت ىتح

 لآ ةروس © تادودعم امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو ٍظ:ىلاعت هلوق كلذف ,مهوجرخيف
 .©7) هللا نبا :حيسملل لاق اقيرف نإف ىراصنلا امأو  ؟ 4 ةيآ نارمع

 ىلع مكنم ءاشي نم تيميو «هل رفغيف ايندلا ىف ءاشي نم مكنم ىدهي :ىدسلا لاق
 ,(0 هبذعيف هرفك

 " 4 اكولم مكلعجو )ف

 .© هلامو هلهأو هسفن مكنم لجرلا كلمي ىأ :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع ءورمع نع

 " 4 مُكَل هللا بَتَك ىتلا ةَسّدَقلا ضرألا اولخدا ش
 ضرألا :هلوقو ءاهب مكرمأ.: ىأ 4 مكل هللا بتك لف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . (؟)احيرأ ىه :© ةسدقملا

 ؟ 4 امهيلع ُهَّللا معنأ نوفاخي نيذلا نم نالجر لاق »

 00 ىسوم نتخ

 * ه 4 نيقسافلا موقلا َنيبو انتيب قرفاف
 اعدف التاقف كبرو تنأ بهذا إف :هموق هل لاق نيح ىسوم بضغ :ىدسلا لاق

 .86/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١« ١ا// نآرقلا ماكحأل عماجلا 181/٠١ نايبلا عماج )١(
 .؟0/؟ ريدقلا حتف 25/5 روشنملا ردلا ء15 4 ٠١/ نايبلا عماج(؟)
 ."0//؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت /١ 25١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 177/٠١ نايبلا عماج(1)
 ا/ ./؟ روثنملا ردلا ,”7/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت */5١١7« نآرقلا ماكحأل عماجلا .115 ٠١/ نايبلا عماج (4)

 .585/؟ ىناعما حور 35 .55د/؟ ريدقلا حتف
 .؟ 85/9 ىناعملا حور 298/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 3717/٠١ نايبلا عماج (©)
 . عرسأ اذإ لجع :ةلجعو 87 ىناعملا حور «؛2 روشنمملا ردلا . ١83٠٠١ نايبلا عماج(5)
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 "5 4 ضرألا ىف نوهيسي ةنس َنيعبرأ مهيلع ٌةَمَرحُم اهَنإَق لاق
 هنوعيطي هعم اوناك نيذلا هموق هاتأو ءىسوم مدن هيتلا مهيلع برض امل :ىدسلا لاق

 نملا مهنع عفر «هيتلا نم اوجرخ املف «هيتلا ىف اوثكمف ؟ىسوم ايانب تعنص ام :هل اولاقف

 ةرشع ءامسلا ىف ىسوم «'0ازنف ,جاعو ىسوم ىقتلاو «لوقبلا نم اولكأو ؛ىولسلاو
 لخدي نأ ىبأ نمم دحأ قبي ملو «هلتقف جاع بعك باصأف «عرذأ ةرشع هلوط ناكو ؛عرذأ

 نوعبرألا تضقنا امل لجو زع هللا نإ مث ,حتفلا دهشي ملو تام الإ ىسوم عم نيرابجلا ةيرق

 «نيرابجلا لتاقي نأ هرمأ دق هللا نأو «ىبن هنأ مهربخأف ءايبن نونلا نب عشوي ثعب «ةنس

 ىنب نم ةباصعلا تناكف ؛مهنولتاقي مهيلع اومحتقاو نيرابجلا مزهف .هوقدصو هوعيابف
 .(")اهنوعطقي ال اهنوبرضي لجرلا قنع ىلع نوعمتجي ليئارسإ

 ٠ 4 نيقسافلا موقلا ىلع سأت الف 9

 ملف «نيقساف مهتيمس نيذلا موقلا ىلع نزحت ال :ىسومل لجو زع هللا لاق :ىدسلا لاق

 7 نزحي

 "5 4 كمنإو ىمإب ءوبت نأ ديرأ ىنإ
 .(9) © رانلا باحصأ نم نوكتف إ»كمثإ ىلإ ىلتق مثِإ :لوقي :ىدسلا لاق

 وأ اولتقُي نأ ًاداسق ضرألا ىف توعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ

 م" 4 ضرألا نم اوّقَني وأ فالخ نم مِهُلجرأو مهيديأ ّطَقت وأ اوبْلصي

 اوكسشف ءرفصألا ءاملا مهبو هلكت هللا لوسر اوتأ «ةنيرع نادوس نم تلزنأ :ىدسلا لاق

 اوبرشا » : ُهْتِلَع مهل لاقف «ةقدصلا نم هتف لوسرلا لبإ ىلإ اوجرخف مهرمأف «هيلإ كلذ

 اوقاتساو ةاعرلا اولتق اوأربو اوحص اذإ ىتح اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرستف .« اهلاوبأو اهنابلأ نم

 هاهنف ,مهنيعأ لمسي نأ دارأف  نيينرعلا ىنعي مهب ىتأف هنَِع لوسرلا ثعبف , 29 لبإلا

 )١( نايبلا عماج شماه . بتي بثو : وزني ازن ٠١/١957

 )١( نايبلا عماج  2١317/1١ىربطلا خيرات  »5١87/7ىناعملا حور 7/85/7.

 نايبلا عماج (؟) ٠٠١/ »275٠00ىناعملا حور 7/85/7.

 ؛؟1/ ) تايآآلا ىف نايبلا عماج ىف درو ٠” ؛  ) 5١نباو «سابع نبا ى. اهئاهتنال يتبثن مل ءىدسلا نع راثآ
 نايبلا عماج .دوعسم ١١/705 3371 376

 نايبلا عماج(4) ١٠١/ 518ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ )0( . 414نايبلا عماج ٠١/581 .
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 هدي - فالخ نم هلجرو هدي عطقف «لتقي ملو لاملا ذخأ نم ىلإ هَ لوسرلا رظنف
 . ىرسيلا هلجرو ىنميلا

 . هلتقف الام ذخأي ملو لتق نم ىلإ رظنو
 . هبلصف لتقو لاملا ذخأ نم ىلإ رظنو
 ذحأ دقو ءذخأ نإ هب عنصي نأ عطقو نيملسملا قيرط فاخأ نم لكل ىغبني كلذك و

 لتق نإو «لتق الام ذخأي ملو لتق نإو قيرطلا هتفاخإب هلجرو لاملا ذخأب هدي تعطق الام

 ميقيف مهذخأي ىتح لاجرلاو ليخلاب مامإلا مهبلطي : < ضرألا م اوفو )لوقو
 . ©9 نيملسملا ضرأ نم اوقفني وأ ,مكحلا مهيف

 م 4 4 ميحر ٌروُفع هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ )»
 نع «طابسأ نع «لضفملا نبدمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 لتق ام ىلع هنمأتسي مامإلا ىلإ بتكي نأ :هيلع اوردقي نأ لبق نم هتبوتو :لاق ىدسلا
 لاومألل اذخأو التقو اداسف تددزا كلذ ىلع ىنمؤي مل نإف » : :لوقيف ضرألا ىف دسفأو

 ءاج مامإلا هنمأ نإف «كلذ ىلع هنمؤي نأ قحلا نم مامإلا ىلعف , « لبق كلذ تلعف امب رثكأ
 لام الو هكفس مدب هذخأي الو «هعبتي نأ س انلا نم دحأل سيلف « ,مامإلا دي ىف هدي عضي ىتحا

 لجو زع هللا ىلإ عجر اذإف ءدسفيو اضيأ نينمؤملا لتقي اليكل هل وهف هذخأ لام لكو «هذخأ
 اميف بات دقو مامإلا هذحخأ اذإف «سانلاو هللا نيبو هنيب اميف هتبوتو «عنص امب هذخأي هيلو وهف

 (5) دحلا هيلع مقيلف ؛مامإلا هنمؤي نأ لبق هؤانث لج هللا ىلإ معزي

 .(")4ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأيإ»

 . 7077/5 ررشملا ردلا 5140/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 7/٠١ نايبلا عماج (1)
 لاوبأ : باب ؛ ءوضولا :باتك ىف ىراخبلا هاور «كلام نب سنأ ةياور نم هتحص ىلع قفتم نيينرعلا ثيدح

 مكح : باب ؛ةماسقلا باتك ىف ملسم هاورو « ىدنسلا ط ه4 ه١/2 اهضبارمو منغلاو باودلاو لبإلا
 . 51/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت رظناو . 1١97-١١98 نيدترملاو نيبراحملا
 ."ه/؟ ريدقلا حتف 2375/١ روثنملا ردلا ه5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2555/٠١ نايبلا عماج )١(

 .597/؟ ىناعملا حور ©” ريدقلا حتف 5١49/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا نايبلا عماج (5)
 1 .ارصتخم 7٠١ 2875/9 روثنملا رذلا 581/٠١ نايبلا عماج (4)
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 2١9. ةبرقلاو ةلأسملا ىه : # ةليسولا إ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 "/ 4 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو إف

 .2') امهنم لك نم ىنميلا :ىدسلا لاق

 مار مههارفأب انآ اولاق نيذلا نم رفكلا ىف نوعراسُي نيدلا كُنرحَياللوسرلا اهيأيإط

 كوتأي مل نيرخآ موقل نوعامس بذكلل نوعاّمس اوداه نيذلا نمو مُهُبولق نمؤت

 4 ١ 4 هعضاوم دعب نم ملَكلا نوفرَحُي

 ونب هيلإ تراشأ «« ةبابل وبأ »هنأ اومعزءراصنألا نم لجر ىف تلزن :ىدسلا لاق

 "9 حبذلا هنأ مهيلإ راسأف ؟لزنن مالعو ءرمألا ام :راصحلا موي ةظيرق

 اذإ >:مهيلع هللا لزنأ ليئارسإ ىنب نإف # هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحي ل :هلوقو

 ىنز املف ءمهرايخ نم لجر ىنز ىتح كلذب اولازي ملف ( هومجراف دحأ مكنم انز

 ءافعضلا نم لجر انز مث «هوعنمف فارشألاو رابخلا مق «هنومجري ليئارسإ ونب تعمتجا

 مكبحاصب اوتأت ىتح هومجرت ال :اولاقف ءافعضلا تعمتجاف .هومجريل هيلع اوعمتجاف

 ءهحلصنلف اولاعتف انيلع دتششا دق رمألا اذه نإ :ليئارسإ ونب تلاقف ءاعيمج امهنومج رتف

 ىلإ ههجوو رامح ىلع هنولمحيو يقم لبحب ةدلج نيعبرأ هناكم اولعجو ؛مجرلا اوكرتف

 مدقو هني ىبنلا ثعب ىتح كلذ نولعفي اوناكف .هب نوفوطيو .ههجو نودوسيو «هبنذ

 هباحصأ نم اسان اهوبأ ثعبف « (ةرسب ):اهل لاقي دوهيلا فارشأ نم ةأرما تنزف «ةنيدملا

 "ريخيو انحضفي نأ فاخن انإف «هيف هيلع لزن امو انزلا نع هولس :مهل لاقو هيَ ىبنلا ىلإ

 يع ىبنلا اوتأف .. هورذحاف مجرلاب مكرمأ نإو .هوذخف دلجلا مكاطعأ نإف ءانعنص ام

 نيح كلذو ةيآلا# .. اوداه نيذلا نمو إله :لجو زع هللا لزنأف «« مجرلا »:لاقف «هولأسف

 . (©) ادلج هولعجف مجرلا اوفرح

 .58/5؟ ريدقلا حتف .5؟/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25١ ه/+ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2491/٠١ نايبلا عماج (1)

 .7/877/5 روشنملا ردلا *. ٠ نايبلا عماج (70) 5/٠١-759. نايبلا عماج )١(

 . 79/١٠١ نايبلا عماج (4)

 نب ءاربلا نع رمع نبا نع ؛حيحص دانسإب تيور ءامهنع ُهَّنقَع ىبنلا دوهيلا لاؤسو اينز نيذللا نييدوهيلا ةصقو

 اوعفرو اونز اذإ مهناصحإو ةمذلا لهأ ماكحأ :باب «دودحلا :باتك ىف ىراخبلا هاورف رمع نبا ثيدح امأ .بزاع

 .17575/5 انزلا ىف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر :باب دودحلا :باتك ىف ملسم هاورو « ىدنسلا ط ١87/4 مامإلا ىلإ

 2554/4 نييدوهيلا مجر ىف دودحلا : :باتك ىف دواد وبأو ءعضوملا سفن ىف ملسم هاورف ءاربلا ثيدح امأو

 . 250 ص ةيدوهيلاو ىدوهيلا مجر :باب ,ماكحألا :باتك ىف ةجام نباو
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 ؛؟ 4 مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كوءاج نإَف ١

 اهخسن مث ؛مهنع ضرعأ ءاش نإو مهنيب مكح ءاش نإ هيَ ىبنلا ناك : :ىدسلا لاق
 نأ ىلع اروبجم ناكو « ,«مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحاف إف :لاقف ىلاعت هللا

 .(01) مهنيب مكحي ١

 47 4 هّللا مكح اهيف ًةاروتلا مهدنعو َكَتومُكَحَي فيكو )»

 ةيآلا 4 .. كنومكحي فيكو !» :  مهريعي  هركذ ىلاعت هللا لاق :ىدسلا لاق
 0 مجرلا :هللا مكحو

 اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مُككحَي رونو ىده اهيف ةاروتلا انلزنأ انإ )»
 4 44 ءادهش هيلع اوناكو هّللا باتك نم اوظفحتسا امب رابحألاو نوينابرلاو

 نالجر ناكو 22 هَ ىبنلا : ىنعي 4 اوملسأ نيذلا ف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نأ ادهع هايطعأو ءاملسي ملو ُهّْنقَع ىبنلا ايتأ دقو ءايروص انبا :امهل لاقي .ناوخأ دوهيلا نم

 اعبتا مثلو ءاربح رخآلاو ءايبر امهدحأ ناكو ءهل هاريخأ الإ ةاروتلا ىف ءىش نع امهلأسي ال

 ىنزو فيرشلا ىنز نيح ناك فيك :هاربخأف ءامهلأسف ءامهاعدف ءهنم ناملعتي ُهَّْفَع ىبنلا

 .(؟)ايروص انبأ امه رابحألاو ا :ةيآلا هذه هللا لزنأف «هوريغ فيكو «نيكسملا

 4 44 نوشخاو سانلا اوشخت الف !»

 .©©)0 تلزنأ ام اومتكتف سانلا اوشخت ال :ىدسلا لاق

 4 4 4 اليلق اَنَّن ىتايآب اورتشت الو )»
 . (37تلزنأ ام اومتكت نأ ىلع اليلق اعمط اوذخأت الو :ىدسلا لاق

 4 4 4 نورفاكلا مه كلوأف هللا لزنأ امب مُكحَي مل نمو )»
 ملعي وهو هيلع راجو ادمع هكرتف تلزنأ امب مكحي مل نمو : ىلاعت لوقي :ىدسلا لاق

 (٠ نيرفاكلا نم وهف

 2385/5 روثنملا ردلا «50/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 8377 نآرقلا ماكحأل عماجملا م٠ نايبلا عماج (1)
 . 501/9 ىناعمل حور« 41١/5 ريدقلا حتف

 79/2/١١ قباسلا ردصملا (5) . 510/١" ١نايبلا عماج (؟)

 .48/؟ ريدقلا حتف 2587/9 روثنملا ردلا 2945/٠١ نايبلا عماج ()

 48/١”. ١نايبلا عماج (1) 81/5 ىناعملا حور « 745/٠١ نايبلا عماج (©)
 .51/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5١8/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا ؛« 9/٠١ نايبلا عماج (90)
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 4/8 4 هيلع انميهمو ظ
 .(١)هيلع اديهش :ىدسلا لاق

 نمو ضعب ءايلوأ مهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهَيلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأي

 ه١ 4 مهنم هنإف مكنم مهلوتي
 (9لادي نأ اوفوختو «سانلا نم ةفئاط ىلع دتشا دحأ ةعقو ناك امل :ىدسلا لاق

 «هعم دوهتأو انامأ هنم ذخآف ىدوهيلا نالفب قحلأف انأ امأ :هبحاصل لجر لاقف ءرافكلا مهيلع

 ماشلا ضرأ ضعبب ىنارصنلا نالفب قحلأف انأ امأ :رخآ لاقو ءانيلع لادث نأ فاخأ ىنإف
 .(©0)امهاهني هركذ ىلاعت هللا لزنأف «هعم رصنتأو انامأ هنمذخآف

 ةرئاد انبيصت نأ ىشخن نولوقي مهيف نوعراسي ضرم مهبولق ىف نيذلا ىرتف

 ه7 4 هدنع نم رمأ وأ حتفلاب ىتأي نأ هللا ىسعف

 نيكرشملا روهظ :ةرئادلا © ةرئاد انبيصت و ءكشف :4 ضرم طه امأ :ىدسلا لاق
 .©9) ةيزجلاب رمألا وه :#4 هدنع نم رمأ وأ اذ ««*)ةكم حتف وه :4 حتفلا إؤ و ««4 مهيلع

 ه 4:4 هنوبحيو

 . راصنألا مه :ىدسلا لاق

 مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مكيلو امنإ
 هده 4 نوعكار

 عيمج ءالؤه ,ةيآلا #4 ..مكيلو امنإ ل5 :لاقف ءمهالوتي نمب مهربخأ مث :ىدسلا لاق

 .©9 همتاخ هاطعأف دجسملا ىف عكار وهو لئاس هب رم بلاط ىبأ نب ىلع نكلو «نينمؤملا

 .55/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 717/١٠١, نايبلا عماج )١(

 ١١//551. نايبلا عماج شماه .ةبلغلاو ةلودلا مهل تناك ىأ : لوهجملل ءانبلاب هيلع ليدأ :مهيلع لادي (؟)

 .871/7 ىناعملا حور 2591/5 روشنملا ردلا .18/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء١١/7517 نايبلا عماج (©)

 7517/5 ىناعملا حور ء”317/7 روقنملا ردلا .4 07/٠١ نايبلا عماج (5)

 .51737/7 ىناعملا حور ؛5517/5 روشنملا ردلا 58/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 ١5/١١ نايبلا عماج (ه)

 .7917/97 روشنملا ردلا ”ي١/8 ميظعلا نآرقلا ريسفت 257١/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا ه٠ نايبلا عماج (5)

 .5077/؟ ىناعملا حور ء9/1/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 23 7137/* نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 70/٠١ نايبلا عماج ()
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4 نوبلاغلا مه هللا بزح َنإف اونمآ نيدذلاو ُهَلوسرو هللا ٌلَوعي نمو
 05 

نم  هركذ ىلاعت برلا ىنعي - مهربخأ :ىدسلا لاق
 ةلودلا اوفاخت ال :لاقفءبلاغلا 

 08 4 ابعلو اوه اهوذَخَتا ةالّصلا ىلإ متيدان اذإو

 نأ دهشأ :ىداني ىدانملا عمس اذإ ةنيدملاب ىراصنلا نم لجر ناك :ىدسلا لاق

 وهو «رانب ىلايللا نم ةليل تاذ ةمداخ تلح دف («بذاكلا قرح ):لاق هللا لوسر ادمحم

قرتحاف «تيبلا تقرحأف ةرارش تطقسف واين هلهأو مئان
 .("0هلهأو وه 

 .20 هللا دنع اباوث :ىدسلا لاق

هب اوجرخ دق مهو رفُكلاب اولَخَد دقو اًنمآ ولاق مكوءاج اذإو
 # 55 

 ارافك اولخد :ىلاعت هللا لوقي ءادوهي اوناك نيقفانملا نم سان ءالؤه :ىدسلا لاق

 .(© ارافك اوجرخو

 17 #مثإلا ىف نوعراسي مهنم اريثك ىرتو إل

 .20 رفكلا :# مثإلا ل :ىدسلا لاق

 ” 44 ةلولغم هللا ديد رهيلا تلاقو

لف هردص ىلع هدي عضو هللا نإ اولاق :ىدسلا لاق
 .(”لانكلم انيلع دري ىتح اهطسي ا

 "4 4 هللا اهأفطأ برحلل ران اودقوأ امّلُك )>

 كك
 5370/9١. نايبلا عماج (1

حور 25514/* روشنملا ردلا ءا/؟/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 40/9 . نايبلا عماج (؟)
 ةيضضرلطب ىناعملا 

 . نايبلا عماج (#)

 هك ريدقلا حتف 2547/7 روغنملا ردلا 4540/٠١ نايبلا عماج (4

ما ىناعملا حور« 4 45/9٠١ نايبلا عماج (ه)
 

 .1/5/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ىو م/م نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 217/٠١ نايبلا عماج ()

 .اهدقوت ةدش :ةريهظلا دح افنلاو سأبلا : دحما مو
 : 4117/٠١ ناببلا عماج شماه

 سخن



 تحت نمو مهقوف نم اولكأل مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مِهّنأ ولو
 موا سو ع

 < 44 ةدصَتقُم ةمأ مهنم مهلجرأ

 رطملا مهيلع انلزنأل هيَ دمحم هب مهءاج امم مهيلع لزنأ امب اولمع ول :ىدسلا لاق

 .(9 ةنمؤملا :ةدصتقملاو «2')رمقلا تبنألف

 5/7 4 نيرفاكلا موقلا ىلع سأت الف

 00 نزحت ال :ىأ 4 سأت ال ا :ىدسلا لاق

 ٠/١4 اومصو اوُمَعَف ةنتف نوكت الأ اوبسَحو ف

 .«©9اومصو قحلا نع اومعف ءاولتبي ال نأ اوبسح :ىدسلا لاق

 "٠/١ 4 ةَنالَث ثلاث هللا ناو لاق نيذلا َرَفَك دقل ل:

 تلق تنأأ 9 :ىلاعت هلوق كلذف «همأو حيسملاو وه :ىراصنلا تلاق :ىدسلا لاق

 .(©0 11١5 ةيآ ةدئاملا ةروس #  هللا نود نم نيهلإ ىم أو ىنوذختا سانلل

 اريثك اولضأو لبق نم اولضدق موق ءاوهأ اوعبتت الو

 ا,/ا/ «ليبسلاءاوس نعاولَضَو

 ؛#ليبسلا ءاوس نع اولضو ا: «مهعابتأ اولضأو اولض نيذلا كئلوأ مهف :ىدسلا لاق

 .(9 ليبسلا لدع :ىأ

 +" 4 ىراصت أن ارلق نيذلا اومآ ن يذل وَ مهترقأ ةدجتتو

 اوكِب هللا 0 ل ا

 .58/7 ريدقلا حتف 2751/9 روشنملا ردلا 450/٠١« نايبلا عماج (1)

 .7517/7 روشنملا ردلا 75/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت < نايبلا عماج )١(

 /؟ 49/5 ىناعملا حور 255/9 ريدقلا حتف 2455/٠١ نايبلا عماج (")

 .514/7 ريدقلا حتف 2595/5 روثنملا ردلاا نايبلا عماج (5)

 7٠٠0/5. روشنملا ردلا «81/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 487/١١« نايبلا عماج (ه)

 0 ٠/6 روثنملا ردلا 488/٠١« نايبلا عماج (5)
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 نم ضيفت مهنيعأ ىرت لوسرلا ىلإ لزنأ اماوعمس اذإو إ»:مهيف هيلع هللا لزنأف ءاونمآو
 ةدئاملا ةروس 4 نيدهاشلا عم انبتكاف انمآ انبر نولوقي قحلا نم اوفرع امث عمدلا

 هيلع ىلصو «قيرطلا ىف تامف ىشاجنلا رجاهف «ىشاجنلا ىلإ اوعجر مث اونمآف 8 ةيآ
 . .23)هل رفغتساو هَ لوسرلا

 /1/ 4 اودَتعَت الو مكل ُهَللا َلَحأ ام تابيَط اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأي )ل:

 («نوعظم نب نامثع )ناك ام وه عضوملا اذه ىف هنع ىهن ىذلا ءادتعالا :ىدسلا لاق

 .("7ءادتعالا وه اذه : :هل ليقو «كلذ نع ىهنف «هسفن بج نم هب مه

 م4 4 كنا ىفرعَلبهَللا مكذخاؤي الل
 5 رافك نيميلا وغل ىف سيل :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع

 غلاب ايدَه مكنم لدع اوذ هب مُكحَي مَعَنلا نم لكَ ام لثم ءازجف ًادّمَعتم مكسم هلق نمو )»

 هه «هرمأ لابو قوذيل اًمايص كلذ لدع وأ نيكاسم ماعط ٌةرافك وأ ةبعّلا

 لتق نإف :معنلا نم لتق ام لثم ءازج امأ:ىدسلا نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع
 ابنرأ وأ الازغ لتق وأ «ةرقب هيلعف ىورأ وأ اليأوأ ةرقب لتق نإو«ةندب هيلعف ارامح وأ ةماعن

 تبرشو بشعلا تلكأ دق «ةلخس هيلعف اعوبري وأ ءابرح وأ ابض لتق نإو «ةاش هيلعف
 . هيلعف اديص لتق اذإ :4 امايص ا ىلإ# .. ةبعكلا غلاب ايده لذ :ىلاعت هلوقو ««؟0نبللا
 مث ؟امهرد وه مك ءءادقلا موق مث «يلع مكح دجي مل نإف «معنلا نم لتق ام لثم هؤازج

 7 هرمأ ةبوقعف  هرمأ لابو إل:

 5 ىناعملا حور .59/7 ريدقلا حتف 5.0/1 روشنملا ردلا «80/1 ميظعلا نآرقلا ريسفت ؛١٠/500 نايبلا عماج )١(
 .887 /؟ ىناعملا حور «١/88؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت .775/* نارقلا ماكحأل عماجلا 6071/٠١ نايبلا عماج(؟)
 عماج ... كلام ىبأ نع ءىدسلا نع «ليئارسإ نع هللا ديبع نع ؛عيكو نبا نع ارثَأ (85) ةيآلا ىف ىربطلا دروأ (؟)

 .ه 58/١١ نايبلا

 ركذ وهو  ةروسكملا ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب  ليألا : هلوق 5748/9 روشمما ردلا 214/1١ نايبلا عماج (5)
 ةددشم ءايلاو ةروسكم واولاو ءارلا نوكسبو ةزمهلا مضب  ةيورأ : اهتدحاو «لوعولا ثانإ :ىورألاوءلوعولا

 . ١4/1١ نايبلا عماج شماه زعملا نم ةاشثلا دلو :  نوكسف حتفب  ةلخسلاو «ةيورألا انه ىنعيو -ةحوتفم

 .585/7 ىناعملا حور 2٠٠١/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت «15*5/* نآرقلا ماكحأل عماجلا 07/١١ نايبلا عماج (5)
 891/5 روقنملا ردلا 5١ نايبلا عماج (5)

 نر



 45 4 ةرايسللو مكل ًاعاتَم هماعَطو رحَبلا ُدِيَص مُكَل لحأ

 0'2ناتيحلا ىهو«ىرطلا كمسلا وهف : كرحبلا ديص 1» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 هنم لكأي غالب :ىأ# مكل اعاتم هماعطو ل :هلوقو عهنم حلاملا وهف : #* هماعط 1: امأو

 .(5) رافسألا ىف ةرايسلا

 917 4 دئالقلاو ىدهلاو مارحلا زهشلاو سانلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج

 .©) مهرمأ ماوق وه «سانلل امايق ةعبرألا هذه هللا لعج :ىدسلا لاق

 ٠٠١ 4 بيطلاو ثيبحلا ىوتسيال
 .(4) نونمؤملا مه بيطلاو ءنوكر شملا مه ثيبخلا :ىدسلا لاق

 ٠١١ 4 مكوسَت مُكل دبت نإ ءايشأ نع اولأستال اونمآ نيذلا اهيأي لف

 مكيف ىتولس ٠ :لاقف اهيطخ اقف ماألا نم موب لوسرلا بضغ :ىدسلا لاق .

 «نالف كوبأ لاقف 2ىب أ نم هللا لوسر اي لاق هيف نمل ناكو « اح يهل دب

 كبو « ابر هللاب انيضر هللا لوسر اي :لاقو هِيَ هلجر لبقف «رمع هيلإ ماقف «هيبأل هاعدف

 «ىضر ىتح هب لزي ملف «كنع هللا افع ءانع فعاف ءامامإ نآرقلابو ءانيد مالسإلابو «ايبن

 .(©0 ( رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا ) ٠:لاق لكمويف

 ١١ ١ 4 مُكلبق نم موَق اهلأس دق إذ
 "58/1 نايبلا عماج )١(

 نم ءرملا هب غلبتي ام وهو  ءابلا مضب  ةغلب ىنعب : غالب :هلوقو ٠١5/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء١١/7/7 نايبلا عماج (؟)

 75,1١١. تايبلا عماج شماه .هرقتسم غلبي ىتح هب ىفتكي ىأ «دازلا

 .775/5 روشنملا ردلا 47/11١ نايبلا عماج (*)

 ىناعملا حور «87/؟ريدقلا حتف 2574/5 روشنملا ردلا 575 4/نآرقلا ماكحأل عماجلا 2419/١١ نايبلا عماج (4)

 ةضللد

 .798/؟ روثنملا ردلا 2٠١5/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١5/1١ نايبلا عماج (5)

 55/١« ثدحملا وأ مامإلا دنع هيتبكر ىلع كرب نم :باب «ملعلا :باتك ىف ىراخبلا هاورف ةفاذح ثيدح امأ

 . كلام نب سنأ نع ١8776 - 1885/ هلت هريقوت :باب «لئاضفلا :باتك ىف ملسمو

 « ةشئاع نع 45٠ ص هيبأب دلولا قاحلإ ءاضقلا باب ىف أطوملا ىف كلام هاورف «شارفلل دلولا »:ثيدح امإو

 قلعو « باطخلا نب رمع نع ٠١5/١ هدلو ىف كشي لجرلا :باب هجام نباو 2٠١7 ثيدح ؟١/5 دمحأ هاورو
 هاور 3 /١١: دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا لاقو « هدانسإ ىف ملكتو « لسرم :هلوقب هيلع ركاش دمحأ ذاتسألا

 كردتسملا ىف مكاحلا ارصتخم دحاو ثيدح ىف نيتصقلا ىورو « « حيحصلا لاجر هلاجرو ءالسرم دمحأ

 . هنع ىبهذلاو وه تكسو - ةريره ىبأ نع 771/*

 انو



 انل ريغ : هلم لوسرلل ليق نيح كلذو «مكلبق نم موق تايآلا لأس دق :ىدسلا لاق
 ,0"2ابهذافصلا

 #١١ 4 ماحالو ةليصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هّللا لعج ام »
 سماخلا اناك نإ «نطبأ ةسمخ تجتتأ ىتلا ةقانلا ىه :لبإلا نم ةريحبلاف :ىدسلا لاق

 ءاهويحتسا ةعير تناك نإو؛لبإلا ضرع نم همأ تناكو ؛ مهتهلآ ىلإ هودهأف «هوحبذ ابقس
 اوبلحي ملو ءةيد ىف مهل زجت ملف ءءاحطبلا ىف اهولحخو ءاهربو اوزجو ءاهمأ نذأ اوقشو

 هلام رثك نإ ءركشلا هجو ىلع ءاش ام هلام نم بيسي لجرلا وهف : :( ةبئاسلا )امأ و ءاهروهظ تمرح ىتلا ماعنألا نم ىهو ءاهرهظ ىلع اولمحي ملو ءاربو اهل اوزجي ملو ءاهنبل
 نم دحأ اهل ضرعي الف اهلسري «ةبئاسلا مسي هنإف ؛ :حمجنأف ةقان بكر وأ «عجو نم أرب وأ

 ةثالث تدلو اذإ ةاشلا ىه «منغلا نمف : :( ةليصولا هامأو ءايندلا ىف ةبوقع هتباصأ الإ ضرعلا
 (")اقانع تناك نإو ةهلالا تيبل هودهأو هوحبذ ايدج كلذ رخآ ناكف ةسمخ وأ نطبأ

 تلصو ةليصو اهنإف «قانعلا لجأ نم ىدجلا اويحتسا اقانعو ايدج تناك نإو ءاهويحتسا

 :هدلو دلو برض اذإ لاقيو ؛نينس رشع لبإلا ىف برضي ؛ «لحفلاف : ( مالا دامأو ءاهاخأ

 ماعنألا نم وهو «هديري الك نم عنمي الو ءادبأ رحني الو ءسمي ال هكرتيف ؛هرهظ ىمح دق

 .")اهروهظ تمرح ىتلا

 ١١0 4 متيدَمها اذإلَض نم مُكرضْيالإ»
 .«؟)ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورم :ىدسلا لاق
 لدَع اوذ نانثا ةيصولا َنيح ْتوملا مكدحأ رضح اذإ منيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأي 9»

 توا ةييصم مكتباصأف ضرألا ىف معيرت معنأ نإ مكريغ نم نارخآ وأ مك
 انَمَك هب ىرتشت ال متبترا نإ هّللاب نامسقيف ةالصلا دعب نم امهنوسبحت

 ١٠١ كدّللا ةداهش متكت الو ىبرق اذ ناك ولو

 نإ 9 :هلوقو ءرفسلا ىف مكر يغ نم نارخآإ :هلوقو ء رضحلا ىف اذه :ىدسلا لاق

 891/9 ىناعملا حور 01١7/1١. نايبلا عماج )١(
 ١ ١/:18. نايبلا عماج شماه ءزعملا دلو نم ىثنألا :نيعلا حتفب :قانعلا (1)
 .5/١١؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 155/1١ نايبلا عماج (؟)
 117 2111/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١55/١١ نايبلا عماج (5)
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 دحأ هترضحب سيلو هرفس ىف توملا هكردي لجرلا اذه # توملا إف :هلوق ىلإ 4... معنأ

 امهيلإ عفديو ءامهيلإ ىصويف ءسوجم او ىراصنلاو دوهيلا نم نيلجر وعديف «نيملسملا نم
 «نيلجرلا اوكرت مهبحاص لام (') اوفرعوةيصولا تيملا لهأ ىضر نإف «هب نالبقيف «هثاريم

 هللاب نافلحي ءامهنيد ىف امهتالص دعب نالجرلا فقويف ناطلسلا ىلإ امهوعفر اوباترا نإو

 مكبحاص نإ «نيمثآلا نم اذإ نإ هللا ةداهش متكن الو ىبرق اذ ناك ولو انمث هب ىرتشت هن ال

 لاق ادهش ام ىلع امهتداهش مامإلا زاجأو اودهش اذإف ؛هتكرتل هذه نإو ءىصوأ اذهبل

 وأ ةنايخ امهيلع متدجو متنأ نإف ,مهنع اولأساو ءضرألا ىف اوبرضاف اوبهذا :لجرلا ءايلوأل
 نعطي ادحأ اودجو نإف «نولأسيف «ءايلوألا قلطنيف ءامهتداهس انددر ءامهيلع نعطي ادحأ
 هودجو لاملا نم ءىش ىف اناخ امهنأ ىلع علطا وأ ,مهدنع نييضرم ريغ امه وأ ءامهيلع

 ىف نامهتم نانئاخل امهنأ ءانتداهشل هللاب اوفلحو مامإلا دنع اودهشف ءايلوألا لبقأ ءامهدنع
 ىلع رفع نإفإل ىلاعت هلوق كلذف ءادهس امب امهتداهش نم قحأ « ءامهيلع نونوعطم امهنيد

 نامسقيف نايلوألا مهيلع قحتسا نيذلا نم امهم ؛ ناموقُي نارخآف اًمثإ اقحتسا امُهَنأ

 وللا ١7 :(نيملاظلا نم ًاذإ اَنِإ انيدّمعا امو امهتداهش نم قحأ اتداهَشَل هللاب

 ٠١8 4 اههجو ىلع ةداهشلاب اوتأي نأ ىندأ كلذ
 وأ امتمتك امتنك نإ امكنإ :افلحي نأ لبق مامإلا امهل لوقي :ىدسلا لاق

 .( امكتبقاعو «ًةداهست امكل زجأ ملو ءامكموق ىف اًمكتحضْفامتنخ

 ١١9 4 انّل ملع ال اولاق مُتبجُأ اذام لوقيق َلَسْرلا ُهَّللا عمجُي موي

 تلهذ الزنم اولزن مهنأ كلذ :4 انل ملع ال :هلوق ىف ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 © مهموق اودهشف رخآ الزنم اولزن مث ,# انل ملع ال إ» :اولاق اولكس املف «لوقعلا هيف

 ١١7 4 ءامّسلا نم ًةدئام انيلع َلّرَتي نأ كبر عيطتسُي له

 11/1/١١. نايبلا عماج (1)

 .ارصتخم 67/7 ريدقلا حتف ,547/© نآرقلا ماكحأل عماجلا ١87/١١ نايبلا عماج (؟)
 عماج .هتبثأ ملف ىدسلا هركذ ىذلا رثألا طسو سابع نب هللا دبعل ابوسنم امالك )٠١7( ةيآلا ريسفت ىف درو

 85/1١1١ ١. نايبلا

 .85/؟ ريدقلا حتف 2١5/١١ نايبلا عماج (؟)

 .91/؟ ريدقلا حتف 2١١4/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 25ه/86/ نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 سد



 عيمج اهيف ءامسلا نم ةدئام هللا لزنأف ؟هتلأس نإ كبر كعيطي له :اولاق : ىدسلا لاق

 .©0) امهنم اولكأف ,محللا الإ ماعطلا

 ١١ 44 انرخآو انلَوأل اديع انل نوكت ءامّسلا نم ًةدئام انيلع لزتأ انبر مُهَللا )»

 .(7) اندعب نمو نحن همّظعن اديع هيف تلزن ىذلا مويلا ذختت اولاق :ىدسلا لاق

 ١١8 <( نيمّلاعلا نم ادحأ هبذعأ ال ًاباذع ُهبْذَعَأ ىَنإَف مكنم دعب رفكي نَمَف ا

 ادحأ هبذعأ ال باذعب هبذعأ :ىلاعت لوقي «ةدئاملا هتءاج ام دعب رفكي نمف:ىدسلا لاق

 .©0ةدئاملا لهأ ريغ نيملاعلا نم

 ١١5 4 نيهلإ ىمأو ىنوذخّتا سانلل تلق تنأأ

 نأ اومعزو «تلاق ام ىراصنلا تلاق «هيلإ ميرم نبا ىسيع هللا عفر امل :ىدسلا لاق

 . (9ةيآلا #4 كلناحبس آف :ىسيع لاقف :مهلوق نع ىلاعت هللا مهلأسف ءكلذب مهرمأ ىسيع

 ١11 4 مِهيَلَع بيقرلا تنأ تنك إذ |

 . (*0ظيفحلا :#4 بيقرلا ل :ىدسلا لاق

 ١١84 ميكحلا ٌزيزعلا تنأ َكْنِإَف مهل رفغت نإو كدابع مُهْنإَف مهبذعت نإ

 زيزعلا تنأ كنإف :مالسإلا ىلإ مهيدهتو ةينارصنلا نم مهجرختف :ىدسلا لاق

 . 29 ايندلا ىف ىسيع لوق اذهو «ميكحلا

 ١١9 4 مهقدص َنيقداصلا عفني ُموُي اذه )»

 نأ:لصف ىنعمو «ةمايقلا موي اذهو ءىسيع مالك نم لصف اذه :ىدسلا لاق

 هعفر نأ دعب ايندلا ىف لاق هنأ ءىسيع نع لجو زع هللاربخ نم ةيآلا # ..كناحبسإل :هلوق

 . (0 ةمايقلا موي هدابعل ىلاعت هللا مالك نم كلذ دعب ام نأو «هيلإ هللا

 .501//؟ ىناعملا حور 2845/5 روشنملا ردلا 2571/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 577/١1١ نايبلا عماج (1)
 .5 5/7 ريدقلا حتف 2757/7 روغنملا ردلا 2١17/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 نايبلا عماج (7)

 . 7149/7 روشنملا ردلا 5717/١١« نايبلا عماج (؟)

 . 4١8/5 ىناعملا حور 2749/7 روقنملا ردلا «57037/* نآرقلا ماكحأل عماجملا 2574/١١ نايبلا عماج (4)
 ١418/7 ىناعملا حور ؛*8 0/7 روثنملا ردلا .5 4/١١ نايبلا عماج (7) ١١/:78. نايبلا عماج (5)
 786.05 روشنملا ردلا ١58/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ©« ١ نايبلا عماج (7)

 ل



 ماعنألا ةروس

 ١ 4 نولدعَي مهرب اورفك نيذلا ّمثَروُتلاو تاما َلَعَجَو ا
 رون :4 روتلاو ا «ليللا ةملُظ : 4 تاملّظلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . 69 نوكرشملا مه :4 اوك نيذلاوإل 0١ راهنلا
 7 «نورتمت معنأ مث ةدنع ىَمَسُم لجَأو الَجأ ىضَق َمُث نط نم مُكَقْلَح ىذلا رهط

 ىضَقو ا:هلوقو :20 مدآ وهو :# نيط نم مُكَقَلَخ ): :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 متنأ مث ١) 9 ةمايقلا موي وهف :«هدنع ىمسم لجأو ا ؛توملا لجأف :4 الجأ
 . , © هلثمب :4 نوركمت

 ٠ :4 ساطرق ىف ًاباتك كيلع ادلزت ولو 9
 ,(0) فحصلل : * ساطرق ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 84 نوُرَظني ال مُثرمألا ىضقتل اكلم انلزنأ ولو
 . (9 باذعلا مهءاجل :ىدسلا لاق

 9 4 نوسبلي ام مهيلع انسبللو ]9

 .©) مهسفنأ ىلع نوهّبشي ام مهيلع انهبش :ىدسلا لاق

 ٠١ 4 نوئزهتسي هب اوُناَك ام مهنم اورخّس َنيِذّلاب قاحف
 .() هب اوأزهتسا ىذلا باذعلا مهب عقوف لسرلا نم اورخس :ىدسلا لاق

 ١١ 4ٍراَهَتلاو ليللا ىف نكس ام هلو»

 )١( نايبلا عماج ١١/ ,” 5.0روشنملا ردلا 38/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/9 .

 1 ريدقلا حتف 24/7 روشنملا ردلا 0/0 ١ نايبلا عماج (؟)
 4/9 روشملا ردلا «؟*مه/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا «5 55/١١ نايبلا عماج (؟)
 4 ريدقلا حتف 25/7 روثنملا ردلا ,7 /؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 255/١١ نايبلا عماج (5)
 ا ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ نايبلا عماج (5)
 . 7510/١١ قباسلا ردصملا (0 .؟١75/11 نايبلا عماج (5)
 دب ريدقلا حتف (5/7 روقنملا ردلا ١ نايبلا عماج (8)
 .ه/#ررشنملا ردلا 25077/1١1١ نايبلا عماج (9)
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 .©) راهنلاو ليللا ىف رقتسا ام :ىدسلا لاق

 ١6 تمار ممطت رهو ضرألاو تاومشلا رطل ذل رغأ لف

 رطاف 9 امأو 22") ةيبوبرلاب هل نورقيو هنولوتي ىذلاف :(« ىلولا هامأ :ىدسلا لاق
 وه :# معطي الو معطي وهو إذ ,"7ضرألاو تاومسلا قلاخ :ىأ#ضرألاو تاومسلا

 .(59 قزري الو قزري

 ١١ 4 َعلَب نمو هب مكرذنأل )»
 .«©0ريذن هل وهف نآرقلا هغلب مف :# ْغَلَب نم ظظامأ :ىدسلا لاق

 ؟ . 4 مهءاتبأ نوف رعي امك هنوف رعي باتكلا مهانيتآ نيذلا لف
 نأل ؛ مهءانبأ نوفرعي امك ُهَلِيَم ادمحم نوفرعي ىنعي :ىدسلا نع «خيسشلا وبأ جرخأ

 .(9 ةاروتلا ىف هتعن

 « ١ وطوال مه مشل ورب ندا
 .(© ةفرعملا دعب اورفك مهنأل :ىدسلا لاق

 و 4 ارو مهتأذآ ىفو هوُهقفي نأ ةثكأ مهبولف ىلع انعجو )ل
 .(")وصلا :رقولاو «قحلا نوهقفي ال مهبولق ةنكأ ءاطغلاف :# ةنكأ اطامأ :ىدشلا لاق

 ؟ه :4نيلوألا ريطاسأ الإ اذهنإ 8 ١>
 .(* نيلوألا عيجاسأ :ىدسلا لاق

 ؟ 5:4 هنع نوأنيو هنع وهني مهو

 , 0 هنم مه نودعابتيو « هِفَم دمحم َعبْتي نأ :ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ١١/ 585ريدقلا حتف 5/8 روثنملا ردلا ١١5/5.

 781/1١. نايبلا عماج (؟) .5/ روثنملا ردلا 2585/١١ نايبلا عماج (؟)

 .4 4/9 ىناعملا حور 2٠١7/5 ريدقلا حتف ءا// 9 روثنملا ردلا 2584/١١ نايبلا عماج (4)
 .8/* روشنملا ردلا 9 8/5 روثنملا ردلا 2595/1١1١ نايبلا عماج (5)

 .// روثنملا ردلا 7007/١١« نايبلا عماج (8) ١٠١9/5. ريدقلا حتف 2555/١١ نايبلا عماج (/)
 . مهمالك ةكيه ىلع ناهكلا هب عجس ام وهو ةعوجسأ عمج : عيجاسإ (5)

 . 4010//؟ ىناعملا حور 9303/١١ 2731١ نايبلا عماج ٠١(
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 7/ 4 لبق نم نوفخي اوناك ام مهل ادب لب إذ

 .20 ايندلا ىف اهوفخأ ىتلا ةرخآلا ىف مهلامعأ مهل تدب

 ١" 4مهروهظ ىلع مهرازوأ نولمحي مهو اهيف انطرف ام ىلع انترسحاي اولاق

 «اهيف انطرف ام ىلع ظظ:هلوقو ءانتمادنف : © انترسح 1» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 هنأف :# مهروهُظ ىلع مهراّزوأ نولمحي مهو »:ىلاعت هلوقو :(1) ةنجلا لمع نم انعيضف
يرلا تنم «نوللا دوسأ هجولا حيبق لجر هءاج الإ هربق لعخديف تومي ملاظ لجر نم سيل

 ح

 ناك كلذك : لاق !كهجو حبقأ ام :هل لاق هآر اذإف هربق هعم لخدي ىتح «ةسند بايث هيلع

 !كبايث سندأ ام :لاق !انتنم كلمع ناك كلذك :لاق !كحير نتنأ ام :لاق ءاحيبق كلمع

 اذإف ءهربق ىف هعم نوكيف ؛ «كلمع انأ لاق ؟تنأ نم :لوقيف .اسند ناك كلمع نإ :لوقيف

 «ىنلمحت مويلا تنأف تاوهسشلاو تاذللاب ايندلا ىف كلمحأ تنك ىنإ :لاق «ةمايقلا موي ثعُب '

 .09©2 رانلا هلخدي ىتح هقوسيف ؛هرهظ ىلع بكر يف :لاق

 نكلو كنوبذَكي ال مهّنإف نوُأ قي ىلا نحيل هنإ ُمَلعَن دق )>
 م # نودَحجَي هللا تاّيآب َنيِملاّظلا

 نبا ادمحم نإ :ةرهز ىنبل ( قيرش نب (© رستخألا) )لاق ردب موي ناك امل : ىدسلا لاق

 متنك ابذاك ناك نإو ؛مويلا هولتاقت مل ايبن ناك نإ هنإف .هنع «* ) فك نم قحأ متنأف ءمكتخأ

 هلَع دمحم ُْبَلْع نإف ءمَكَحلا ابأ ىقلأ ىتح ءانهاه اوفق . هتخأ نبا نع فك نم قحأ

 ىمس ذغمويف - كيش مكب نوعنصي ال مكموق نإف دمحم بلع نإو «نيملاس متعجر

 اي :لاقف لهج ىبأب سدخألا الخف ءلهج وبأو سنخألا ىقتلاف ىبأ همسا ناكو «سنخألا

 ىريغ دحأ شيرق نم انهاه سيل هنإف ءبذاك مأ قداصأ ؟دمحم نع ىنربخأ ءمكحلا ابأ

 دمحم بذك امو ,قداصل ادمحم نإ هللاو ء,كحيو :لهج وبأ لاقف ؟انمالك عمسي كريغو

 رئاسل نوكي اذامف «ةوبنلاو ةياقسلاو ةباجحلاو ءاوللاب ىصق ونب بهذ اذإ نكلو ءطق

 . 29 هلت دمحم ىه :4 هللا تايآب ا»:ىلاعت هلوقو «؟شيرق

 .4/7 روثنملا ردلا 57/١١©« نايبلا عماج (1)
 )١( نايبلا عماج  5/1١1١نآرقلا ماكحأل عماجلا ء*0 57/١ ١ ىناعملا حور « 4/7 روشنملا ردلا 451/7 .

 )( روثنملا ردلا ء79/5١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «* 0 نايبلا عماج 5/7.

 .عجرو رخأتو ءىشلا نع ضبقنا اذإ ءاسونخ سنخ نم هنأل ؛كلذب ىمس :سندخألا (1)

 .151/5 ىناعملا حور 2١70/1١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 9/1 نايبلا عماج (ه)

 .8394 7/١1١*: نايبلا عماج (5)
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 اه # ءامسلا ىف املس وأ ضرألا ىف اقفن ىغتبت نأ تعطتسا نإفإل

 .(١)دعصملاف : ( مّلسلاو ) «بادرسلاف : ( قفنلا رامأ :ىدسلا لاق

 م4 مكلافمأ ممأ الأ »

 .() مكلاثمأ قلخ الإ : ىدسلا لاق

 مه اذإف ةَتغَب مهانذخأ اوتوأ اب اوحرق اذإ ىتح ءىش لك باوبأ مِهيلَع ادحتت

 4 4 «نوسلبمو

 :هلوقو «©20قزرلا نم 4 ءيش لك باوبأ » :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نوكلهم مه اذإف :«نوسلبم مه اَذِإف إ>:هلوقو «ةتغب باذعلا مهذخأ :4 ةتغب مهاتذخأإب

 .(99 مهلاح ريغتم

 4 ه 4 اوُمَلَظ نيذّلا موقلا ٌرباَد عطقف

 .«© اوملظ نيذلا لصأ عطق :ىدسلا لاق
 مس عب سا

 65 4 نوُقدصَي مه مّن
 6 ” نودصي مه مث :ىدسلا لاق

 نا بيلا حتافم هدنعو

 .© بيغلا نئازخ :ىدسلا لاق

 هيف مُكْدَعَي مث راهتلاب متحرَج ام مّلعَيو ليللاب مكافوعي ىذّلا وهو

 ٠+ 4 ىمَسُم لجأ ىضقيل

 4 راهتلاب مث متحرج ام ملعيو ١ ءمونلا ىفف : 4 ليللاب مكاوي ل امأ :ىدسلا لاق

 )١( قباسلا ردصملا 8/1١1١”.

 )١( نايبلا عماج  2545/1١1١ميظعلا نآرقلا ريسفت  17١1/5روثنملا ردلا /١1« ريدقلا حتف ؟/١١8.

 .1١١/؟ ريدقلا حتف 21 1/ روشنملا ردلا 755/١١ نايبلا عماج ()

 . ١1/5 روقنملا ردلا 2751/1١1١ نايبلا عماج (ه) ١1/7. روثنملا ردلا «0/11-75 نايبلا عماج (4)
 .77١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25 4757+ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2534/1١ نايبلا عماج (5)
 2١5/7 روثنملا ردلا 2158/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء” * 8/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١8/1١١ ٠ نايبلا عماج (0)

 .59/5 ىناعملا حور ء1؟7/؟ ريدقلا حتف



 وه : 4 ىَمَسُم لجأ ىضَقيِل ل ءراهنلا ىف :ىأ 4 هيف مكعب مث لف ءمثإلا نم متبستكا ام
 .03) توملا ىلإ ةايحلا لجأ

 +1 «َنوطَرقُيال مهو انّلَسَر هتفوت توملا مكدحأ ًءاج اذإ ىّتح َةَظَمَح مُكِلَع لسريوإ»

 مهو ظدلمع نوظفحيو هنوظفحي «ةكئالملا نم تابقعُملا ىه : ةظفحلا :ىدسلا لاق
 ري م او

 . 9 نوعيضي ال :# نوطرفيال

 وأ مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم ًاباذع مُكِيلَع ثعبَي نأ ىلع رداقلا وه لق

 18 #4 ضعب سأب مكضعب قيذيو ًاعيش مُكسبلي

 تحت نم 0 و ىامسلا باذعف 4 مُكقوُت نم ره: ىلاعت هلوق امأ :ىدسلا لاق

 قيذُيو ل © مكنيب قرفي :4 اعيش مُكسِلَي طا و «ضرألا مكب فسخبف :«مكلجرأ
 .(57 فويسلاب: « ضععب سأب مكضعب

 ىنعنمو اثالث ىناطعأف ءالاصخ ىبر تلأس ىنإ » :ُهّللا لوسرلا لاق :ىدسلا لاق

 اودع مهيلع رهظي ال نأ هتلأسو ءاهيناطعأف ةدحاو ةقفص ىتمأ رفكت ال نأ هتلأس :ة ةدحاو

 الأ هتلأسو « اهيناطعأف «مهلبق نم مثألا هب بذع امب مهبذعي الأ هتلأسو ءاهيناطعأف «مهريغ نم

 .2*!«اهينعنمف ؛ مهنيب مهسأب لعجي
 اب 4 رقَتسُم أبن لكل ظ

 5) باذعلا نم مهدعي ناك امب ردب موي رقتسا نآرقلا أبن ناكف :ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ١١/8/5١ . . )١( قباسلا ردصملا ١١/517.

 7٠0/7. روثنملا ردلا 2١1 57/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 4١9/1١« نايبلا عماج ()

 ٠0/7 روثنملا ردلا 450/1١« نايبلا عماج (4)

 هللا دبع نب دمحم نب دمحأ انثدح :لاق هيودرم نبا ىلإ ريثك نبا هازع دق ثيدحلا اذهو 478/1١١« نايبلا عماج (5)

 دمحم نب ورمع انثدح «ديعس نب ىيحي نب دمحم نب دمحأ انثدح «ىسوم نب دمحأ نب ب هللا دبع انثدح- «رازبلا

 عبرأ ىتمأل ىبر تلأس» :لاق هَل ىبنلا نع «ةريره ىبأ نع :لاهنملا ىبأ نع ءىدسلا نع «طابسأ انثدح «ىزقنعلا

 نب ىيحي نب ديعس ىبأ نع «متاح ىبأ نبا هاورو :٠ ريثك نبا لاق « ثيدحلا (..ةدحاو ىنعنمو اثالث ىناطعأف لاصخخ

 :؟؟1/1/ دئاوزلا عمجم ىف ىمئيهلا لاقو « فيعض ىزقنعلاو .(«ىزقنعلا دمحم نب ورمع نع «ناطقلا ديعس

 . (« تاقث هلاجرو « طسوألا ىف ىناربطلا هاور»

 نع «نايفس نع نمحرلا دبع نع :الاق عيكو نباو راشب نب دمحم نع ارثأ (10) ةيآلا ىف ىربطلا جرخأ
 .ةالا نايبلا عماج .كلام ىبأ نع ءىدسلا

 11/9 ريدقلا حتف 5 ١/8 روثنملا ردلا «5 5 47/نآرقلا ماكحأل عماجلا 45/١١« نايبلا عماج (5)
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 هريغ ْثيدَح ىف اوضوُخَي ىتح مُهْنع ضرعأف ادتايآ ىف َنوُصوُحَيَنيِّلا تيأر اذإو
 484 نيملاَظلا موقلا عم ىركّذلا َدعَب دعقت الف ْناطيسشلا كيسي امو

 هوبسف «نآرقلاو هم ىبنلا ىف اوعقو نينمؤملا اوسلاج اذإ نوكرششملا ناك :ىدسلا لاق

 امأو «هريغ ثيدح ىف أوضوخي ىتح مهعم اودعقي ال نأ هللا مهرمأف هب اوأزهتساو

 . (')مقف تركذ اذإف ؛مهعم دعقتف انيهن كيسني :ىأ## ناطيشلا كنيسنيإلل :هلوق

 114 نوقتي مهلعل ىركذ نكلو ءىش نم مهباّسح نم نوُقَتي نيا ىلَع امو:
 اذإ :4 ىركذ نكلو إ «ءىسش نم نيقتملا ىلع رافُكلا باسح نم سيل :ىدسلا لاق

 اوفكف مكنم اويحتسا مهنوسلاجت ال مكوأر اذإ ءمكتءاسم نوقتي مهلعل « مقف ترّكَذ

 .(") ادبأ مهعم اوسلجي نأ مهاهنف دعب هللا اهخسن مث ءمكنع

 ٠٠١ 4 اوبَسَك امب اولسبأ نيذلا كئلوأ اهنم دَحْوُي ال َلدَع َلُك لدعَت نإو

 ءاهنم لبق ام هب ىدتفتل ابهذ ضرألا ءلمب ءاج ول اهلدعي امف : ىدسلا لاق

 ش .2) اوملسأ :ىأ 4اولسبأ و"

 هللا اناَدَهذإ َدْعَب انباقعأ ىلع ُدَرئوانرْضَي الو اعني ال ام هللا نود نم وعدنأ لق لل

 ٠/١ 4 انتئا ىّدهلا ىلإ هَتوعدُي باَحصأ هل َناَرّْيح ضرألا ىف نيطايشلا هتوهّتس ا ىذّلاك

 اوعبتا :نينمؤملل نوكرشملا لاق :لاق ىدسلا نع «خيشلا وبأو متاح ىبأ نبا جرخأ

 «ةيآلا 4 .. هللا نود نم وعدنأ لق ]» :ىلاعت هللا لاقف هَّتْقَع دمحم نيد اوكرتاو ءانليبس

 «ضرألا ىف نيطايسشلا هتوهتسا ىذلا لثمك انلثم ءانباقعأ ىلع دَربَف «ةهلآلا هذه وعدنأ

 قيرطلا لضف قيرطلا ىلع موق هعم ناك لجر لثمك ناميإلا دعب مترفك نإ مكلثم :لوقي

 ؛مهيلإ هنوعدي اولعجف «قيرطلا ىلع هباحصأو « ضرألا ىف هتوهتساو نيطايشلا هتريحف

 دمحم ةفرعملا دعب مكعبت نم لثم كلذف ؛مهيتأي نأ ىبأف ءقيرطلا ىلع انإف ءانتثا :نولوقي

 .«؟!مالسإلا وه قيرطلاو «قيرطلا ىلإ وعدي ىذلا وه هني دمحمو ؛ هيي

 ٠ 4 4 ةهلآ امانصأ ٌذِحَتتأ رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو ل:

 )١( روشملا ردلا .«"ا/5 نايبلا عماج 8/١ 7.
 )١( نايبلا عماج ١ «< ميظعلا نآرقلا ريسفت 5/7 5.

 . ريخلا نع سبحلاو ةكلهلل اوملسأ ىأ :ريثك نبا لاقو ء١ ؛ /؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25 47/١١ نايبلا عماج (*)

 .6505/؟ ىناعملا حور ,37/# روقتملاردلا (4)
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 ذختتأ :لوقي ءرزآ منصلا مساو ؛حرات لب ءال :لاقيو ؛هيبأ مسا وه رزآ :ىدسلا لاق

 , 2) ؟ةهلآ امانصأ رزآ

 ىف َكّلُم كلم لوأ نأ ميهاربإ نأش نم ناك : لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخخأو

 كولملا تناكو «( حون نب ماّس نب شوك نب ناعنك نب دورمت »وه اهبرغو اهقرش ضرألا
 وذ ١ و « ( دواد نب ناميلس )و « «ناعنك نب دورت » : ةعبرأ اهلك ضرألا اوكلم نيذلا

 ءوضب بهذ دورت ىلع بكوك علط هنأو ءنيرفاكو نيملسم , « رصتتخي ه و« «نينرما
 نع مهلأسف «ةزاحلاو ةفاقلاو ةنهكلاو ةرحسلا اعدف ءكلذ نم عزفف ءرمقلاو سمشلا

 ناكو.ءككلم كالهو ءككاله ههجو ىلع نوكي نم ككلم نم جرخي :لاقف ءكلذ

 ءءاسنلا كرتو لاجرلا جرخأو ؛ىرخأ ةيرق ىلإ هتيرق نم جرخف « ةفوكلا لبابب  هنكسم

 مل ةنيدملا ىف ةجاح هل تدب نأ ناكو « مهدالوأ اوحبذف «هحبذ الإ دولوم دلوي ال نأ رمأو

 انأ :رزآ هل لاقف ,كلهأ عقاوت ال رظنا :هل لاقف هلسرأف هاعدف «ميهاربإ ابأ رزآ الإ اهيلع نمأي

 اهب رفف اهيلع عقو نأ هسفن كلتمي مل هلهأ ىلإ رظن «ةيرقلا لخد املف ءكلذ نم ىنيدب نضُأ

 ماعطلاب اهدهعتي ناكف ءبرس ىف اهلعجف ( ردأ »:اهل لاقي ةرصبلاو ةفوكلا نيب ةيرق ىلإ

 .اهحلصيامو

 ءمكدلب ىلإ اوعجرا !! نيباذك ةرحس لوق :لاق رمألا هيلع لاط امل كلملا نإ مث

 نم رهشلاك ةعمجلاو ,ةعمج هنأك هيلع رمي موي لك ىف ناكف «ميهاربإ دلوو ءاوعجترف
 هيبأ ريغو هريغ قلخلا نم ادحأ ىري الو «ميهاربإ ربكو «كلذ كلملا ىسنو «هبابش ةعرس
 ؟ هب تعج نإ كلملا هيلع نوفاختفأ هتأبخ دقو انبا ىل نإ :هباحصأل ميهاربإ وبأ لاقف ءهمأو
 باودلا ىلإ رظن ,برسلا نم مالغلا جرخ املف .هجرخأف «قلطناف هب تأف ءال :اولاق

 ةرقبلا نعو «ريعب هنأ ريعبلا نع هربخيف ءاذه ام :لوقيف «هابأ لأسي لعجف «قلخلاو مئاهبلاو
 .ةاسش اهنأ ةاسثلا نعو «سرف اهنأ سرفلا نعو «ةرقب اهنأ

 برسلا نم هجورخ ناكو ؟بر مهل نوكي نأ نم دب قلخلا ءالؤهل ام :ميهاربإ لاقف

 اذه :لاقف ,ىرتشملا وهو بكوكلاب وه اذإف ءامسلا ىلإ هسأر عفرف ءسمشلا بورغ دعب
 املف رمقلا ىأر ليللا رخآ ناك املف «بيغي ابر بحأ ال :لاق ءباغ نأ ثبلي ملف «ىبر

 )١( نايبلا عماج ١1/ 2471ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 457/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١45/7 روفنملا ردلا 2707/8

 001//؟ ىناعملا حور 2175/5 ريدقلا حتف .
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 موقلا نم ننوكأل ىبر ىندهُي مل نكَل إ» :لاق باغ املف . ىبر اذه لاق رمقلا ىأر
 تأ ملف ربكأ اذه ىبر اذه )ف : :لاق «ةغزاب سمشلا ىأر حبصأ املف 000704 نيَلاَصصلا

 تملسأ )» :لاق « «ملسأ : هل هللا لاق ,«') 007/8( ديالا ا # نوكرشُ امم ءىرب ىَنإ موق اي لاق

 اهيطعيف مانصألا عنصي هوبأ اكو مهرذنيو هموق وعدي ميه اربإ لعجف ٠ ,4 نيِمّلاعلا برل

 دقو هتوخإ عجريف ؟ هعفني الو هرضي ام ىرتشي نم :ىدانيف هيطعي ناكو ءاهنوعيبيف هدلو

 ال ام دبعَت مل تَبأاي ا>:لاقو هابإ اعد مث «ىه امك همانصأب ميهاربإ عجريو مهمانصأ اوعاب
 .(9 417 ةيأ ميرم ةروس © كنع ىبغي الو ريصميالو عمسي

 ٠5.4 ضرألاو تاومّسلا توكلم ميهاربإ ىرن كلذكو
 ةرخص ىلع ميهاربإ ميقأ :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع ءلضفملا نب دمحأ نع

 هل تحتفو «ةنجلا ىف هناكم ىلإ رظن ىتح.هللا كلم ىلإ رظنف «تاومسلا هل تحتفو.

 :لوقي  ايندلا ىف هرجأ هانيتآو )ف :ىلاعت هلوق كلذف ءضرألا لفسأ ىلإ رظن ىتح ضرألا
 .(9هيلع ءانثلا نسح :هرجأ :لاقيو «ةنجلا ىف هناكم هانيتآ

 ١/ 4 ملُظب مهتامإ اوسبلي ملوإ»
 . (99 كرشب : ىأ :4 ملّظب إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 /4نيرفاكب اهب اويل ًاموق اهب ادلّكَو دقف ءالؤه اهب رفكي نق )»
 لاقف هلع ىبنلا ىلإ عجر مث ءراصنألا اهب انلكو دقف «شيرق اهب رفكت نإ: ىدسلا لاق

 60906 4هدققا مهاَدُهف هللا ىَدَه نيذّلا كئلوأإط: هل

 41١ 4 هردق قح َهَّللا اورّدق امو

 نمرشب ىلع هللا لزنأ ام:اولاق ذإ :لاقءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب رمع نع

 مث قاحسإ نب دمحم ىلإ ابوسنم رثألا اذه ريثك نبا ركذ ١51/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو 2,5 5.5 روشملا ردلا )١(

 هيلع ميهاربإ نأ قحلاو « فلخلاو فلسلا نم نيرسفملا نم هريغ اهركذامك تاداعلا قراوخ نم ءايشأ ركذو :لاق

 . خلإ (... هموقل ارظانم ماقما هده ىف ناك مالسلاو ةالصلا

 .ءايبنألا ةروس ىف رثألا اذه ةيقب ىتأيسو 255/9 روثنملا ردلا )١(

 .78 237 4/9 روغنملا ردلاء ١5١/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2” 47/نآرقلا ماكحأل عماجلا نايبلا عماج (؟)

 .57١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 180/35 ١ نايبلا عماج (4)
 .١ههإ؟ ميظعلا نآرقلاريسفت «65 فلكللا نايبلا عماج 2,0(
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 ىش نم ص و ىش 00 دمحم هللا لزنأ ام : ( ىد وهيلا احنف 0لاق 2ع

 4” 4 اهّلوَح نمو ىرُقلا مأر ذهتلو

 ءةكم ىهف :4 ىرقلا مم امأ :لاق «ىدسلا نع طابسأ نع ؛ ءلضفلا نب دمحأ نع ٠

 نمو ءىش هيلإ حوي ملو ىلإ ى :جسوأ لاو ابنك هللا يلع ىرقا مها سو

 ه "4 هللا لرتأام لثم لناس لاق

 ىبنلل بتكي ناكو « ملسأ ( حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع ١ ىف تلزن :ىدسلا لاق

 اميلع» :لاق اذإو . .اميكح اميلع :وه بتك .« ًاميلع ًاعيمس ٠ هيلع ىلمأ اذإ ناكف هيَ

 ىجوأ دقف هيلإ ىحوي دمحم ناك نإ : :لاقو ءرفكو كسشف (اميلع اعيمس ١ : :بتك «(اميكح

 : دمحم لاق ءهللا لزنأ ام لثم تلزنأ دقف - نآرقلا دصقي هلزني هللا ناك نإو «ىلإ

 دنع ريبجو رامعب ىشوو «نيكرشملاب حلف « اميكح اميلع : : انأ تلقف (اميلع اعيمس »
 نْدَأ "7 تعدجو ءاورفك ىتح «مهوبذعف مهوذخأف رادلا دبع ىنب وأ «ىمرضحلا نبا
 ىبأف ٠ ءرفكلا نم مهاطعأ ىذلاو «ىقل امب هربخأف «ىبنلا ىلإ رامع قلطناف «ذغموي رامع

 4 رَفَك نم ظ :هباحصأو راّمعو حرسلا ىبأ نبا نأس ىف لزنأف «هالودي نأ هلع ىبنلا
 حرش ىذلاو «هباحصأو رامع هركأ ىذلاف ٠١ ةيآ لحنلا ةروس  «؟)4اردص وظ :ىلإ

 . 0 حرسلا ىلإ نإ د اردص رفكلا

 لام مكر د

 ءارو إذ «مدخلاو لاملا نم :# مككتلوخ ام مثكرتو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نومعزي اوناك نيكرسملا نإف :4 مك ءاعفش مكعم ىرن ام إف و ءايندلا ىف: 4« مكر وهُظ

 )١( نايبلا عماج  077/1١ريدقلا حتف 255/9 روثنملا ردلا ؟/١41.

 759/6 روثنملا ردلا 571/1١« نايبلا عماج (؟)
 . ثعطق : هنذأ تعدج (؟9)

 رفككلاب حرش نم نكلو ناّميإلاب نئمطُم هبلقو ةركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم ١ :سحسأ ةروس ىف ةيآلا (4)
 . 4 ميظع باذع مهل هللا نم بضغ مهيلعف ًاردص

 تح ريدقلا حت.“ /؟ روشنلا ردلا ,35 4/1١١ نايبلا عماج (5)



 ءاكر مش ةهلآلا هذه نأو هللا دنع مهل نوعفشي ءاعفش مهنأل ؛ ةهلآلا نودبعي اوناك مهنأ

 .27)مكنيب ام عطقت :# مككنيبَّطَقَت دقل )»:هلوقو ههللا
 ه0 4 ىلا نم تيا جرخُمو تيما نم ّىَحلا جرخُي ىوتلاو بَحلا قاف هللا نإ ١

 نع ىونلا قلافو «ةلبنسلا نع بحلا قلافف :4 ْبَحلا قلافإ» امأ :ىدسلا لاق
 عةتيملا ةبحلا نم ةيحلا ةلبنسلا جرخمف :4 تيملا نم ىحلا جرخي إط امأو «2") ةلخنلا
 ةاونلا جرخيو «ةتيملا ةاونلا نم ةيحلا ةلخنلا جرخيو «ةيحلا ةلبنسلا نم ةتيملا ةبحلا جرخيو
 29 ةيحلا ةلخنلا نم ةتيملا

 1 4 ًانابسح رمقلاو سمّشلاو »

 .(؟97باسحب :ىأ ىدسلا لاق

 ه4. (عةوتسُمو رَقَتسَمَف ةدحاو سفن نم الط
 ءمحرلاوه : :(َرقَتسْلا )و ؛مالسلا هيلع مدآ 4 ةدححاو سفن نم )ل امأ :ىدسلا لاق

 .©*) بلصلا ىف :(عدوتسملاو

 44 4 ًايكارتم اًبحهنم جرخُ ًارضتخ هنم انجرخأف )»
 . ©©) لينسلا وه : بكارتملا بلا :ىدسلا لاق

 4 4 هعنيو رمثأ اذِإ هرّمّث ىلإ اورظنا )»
 .©0 هجضن : ىأ #4 هعني ل :ىدسلا لاق

 ٠٠١ 4 تانبو َنيِنب هل اوُقَرَخو
 دوهيلا تلاقو هللا تائب ةكئالملا :برعلا تلاقو «تانبو نينب هل اوعطق :ىدسلا لاق

 . 29 هللا انبا ريزعو حيسملا :ىراصنلاو

 )١( نايبلا عماج ١١/ 0 57ىناعملا حور«*”5/9 روثنملا ردلا 45/9 ١.

 591/7 ىناعملا حور «77/+ روثنملا ردلا 551/1١. نايبلا عماج (؟)
 1١١//50. قباسلا ردصملا (5) . 555/١1١ نايبلا عماج (؟)
 ١85/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ءه٠ 2075/1١ نايبلا عماج ()
 ١. 47/5 ريدقلا حتف ,©7/+ روثنملا ردلا ه١ نايبلا عماج (7)
 585/١١. نايبلا عماج (/)

 541/5 ىناعملا حور 77/9 روثنملا ردلا 5784/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/1 نايبلا عماج (8)
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 ٠١١ 4 ضرألاو تاومسلا عيدب ل

 .©')لاثم ريغ ىلع امهثدحأ :ىأ :ىدسلا لاق «ريثك نبا ج رخأ

 ١٠١ كك راصبألا هكردتال

 .2) قئالخلا ىري وهو ءىسش هاري ال :ىدسلا لاق «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع

 ١٠ه 4 تسرد اوُلوقيلو »

 .(©) بتكلا تأرق :اولاق :لاق ىدسلا نع «خيشلا وبأ جرخأ

 ٠١5 4نيكرشملا نع ضرعأو
 (خ وسنم اذهو «مهنع فك :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع

 , 29 لاعقلاهخسن

 ٠١8 4 ملع ريب اودع َهَّللا اوُبسَيف هللا نوُد نم َنوعدَي نيذلا اوُبسَت الو:

 اذه ىلع لخدنلف انب اوقلطنا :شيرق تلاق «توملا بلاط ابأ رضح امل :ىدسلا لاق
 «هعنمي ناك :برعلا لوقتف هتوم دعب هلتقن نأ ىحتسن انإف «هيخأ نبا ىهني نأ هرمأنلف «لجرلا

 نب ةيمأ»و « («ثراحلا نب رضنلا» و ««لهج وبأ» و « «نايفس وبأ)قلطناف ,هولتق تام املف

 اوثعبو «(ىرتخبلا نب ب دوسألا) و « (صاعلا نب ورمع» و « (طيعُم ىبأ نب ةَبقع» و « (فّلَخ

 :لاقف بلاط ابأ ىتأف «بلاط ىئبأ ىلع نذأتسا :اولاقو « « بلطملا » :هل لاقي مهنم الجر
 ابأ اي :اولاقف هيلع اولخدف « مهل نذأف « كيلع لوخدلا نوديري كموق ةخيشم ءالؤه

 نع هاهنتف هوعدت نأ بحنف ءانتهلا ىذأو اناذآ دق ادمحم نإو ءانديسو انريبك تنأ «بلاط

 كموق ءالؤه :بلاط وبأ هل لاقف 2 هللا ىبن هءاجف «هاعدف ءههلإو هعدنلو انتهلا ركذ

 كعدنو ءانتهلاو انعدت نأ ديرن :اولاق (؟نوديرت ام » : هع لوسرلا لاق ءكمع ونبو

 نإ متيأرأ » :هّلَِع ىبنلا لاقف .مهنم لبقاف ءكموق كفصنأ دق :بلاط وبأ هل لاق .كهلإو
 ساس جه و 8 1 و 0

 ؛مجعلا اهب مكل تنادوءبرعلا متكلم اهب متملكت نإ ةملك ىطعم متنأ له ءاذه متيطعأ

 .50/5١1؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 روثنملا ردلا 2157/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 549/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا « ١5/١5 نايبلا عماج (؟)

 ف

 .61/9١؟ ريدقلا حتف 28/7 روغنملا ردلا (©)

 ١57/7. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2507/١7 نايبلا عماج (4)
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 نإف ءاهريغ لق «ىخأ نباي :بلاط وبأ لاق .اوزأمشاو ءاوبأف « ( هللا الإ هلإ ال » : اولوق هني
 ىف اهوعضيف سمشلاب اوتأي ىتح اهريغ لوقأ ىذلاب انأ ام ءمع اي :لاق ءاهنم اوعزف دق كموق

 ءاوبضغف « :مهسيؤب نأ ةدارإ اهريغ تلق ىو ىف ةوعضوأ سب ىنوتأ ولو هىدي

 ١١ هبا رورغ وقل فاخر ضعب ىلإ مهّضعب ىحوُي ناو سنإلا َنيطايش ١
 «نجلا نيطايشو » ءسنإلا لضت ىتلا نيطايشلاف :سنإلا نيطايش انام :ىدسلا لاق

 ءاذكو اذكب ىبحاص تللضأ ىنإ :امهنم دحاو لك لوقيف «نايقتلي ءنجلا نولضي نيذلا

 . ")اضعب مهضعب ملعيف ءاذكو اذكب كبحاص تنأ تللضأو

 «ناطيش تناسنإلل :لاق «ىدسلا نع «ليئارسإ نع «زيزعلا لبع نع «ثراحلا اشدحو

 (”7ضغب ىلإ مهضعب ىحويف نجلا ناطيش سنإلا ناطيسش ىقليف ءناطيسش نجللو
 :لاق «ىدسلا نع عطابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدحو ش

 . 29 هونيز : ىأ هوفرخز : «فرخزلاو » «نجلاو سانلا هب نورغي :«ارورغإ

 ١١ 4 هوّضريلو ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ هيلإ ىغصتلو ف
 .©"0 هب نوضريو هنوبحيو رافكلا بولق هيلإ ليمت :ىدسلا لاق

 ١١ # نوفرتقم مهام اوفرتقيلو إ»

 .2) نولماع مه ام اولمعي :ىدسلا لاق

 ١ ١١ «هنطابو مثإلا رهاظ اورذو زف
 نم ثيدحلاو .5 448/7 ىئناعملا حور ؛78/* روشنملا ردلا .151١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ؛5 5/١ نايبلا عماج )١(

 هاور . ةصقلا ركذف . .هِّلَع ىبنلا هءاجو «شيرق هتءاجف «بلاط وبأ ضرم : :لاق «سابع ن نبا نع «ريبج نب ديعس ةياور

 . نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو .ركاش دمحأ قيقحتب 4١1/0 ص ةروس ريسفتلا باتك ىف ىذمرتلا

 . «حيحص هدانسإ» :لاقف هيلع ركاشش ذاتسألا بقعو 279415 ثيدح 71/١ دمحأ هاورو

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 5 نايبلا عماج 584/7.

 ا ميظعلا نآرقلا ريسفت 257/١ ؟تنايبلا عماج (*)

 . 50/7 روثنملا ردلا «05 ١/ نايبلا عماج (4)

 .15037/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5/8/١« ؟نايبلا عماج 0م

 . #40 روثنملا ردلا 735 .5/»* نآرقلا ماكحأل عماجلا 50/١ نايبلا عماج ()

 ”هم



 ةقيدصلاف 4 هنطاب ا: امأو «تيناوحلا ىف ىناوزلاف 4 مثإلا رهاَظ إف :امأ ىدسلا لاق
 .() ارس اهيتأيفءلجرلا اهذختي

 ١71 44 هيَلَع هللا مسا رّكذُي مل امم اوُلكأت الو

 هللا ةاضرم نوعبتت مكنأ نومعزت فيك :نيملسملل اولاق نيك رسثملا نإ :ىدسلا لاق

 متلكأف #4 مهومتعطأ نئل إف :هللا لاقف ؛هومتلكأ متنأ متحبذ امو فنولكأت الف هللا حبذ امو
 . )© نوكرشمل مكنإ ]و ةتيملا

 ىف هَلَثَم نَمَك سانلا ىف هب يشمي ًارون هل انلعجو هانييحأف اتيم ناك نم َوأ إ» ش

 ل « اهنم جراخب سيل تامّلظلا

 وهو سانلا ىف هب ىبشمي روث هل انلعجو ءاملسم هانلعجف ارفاك ناك نم :ىدسلا لاق

 ,. "0كرشلا ىف ىنعي :تاملظلا ىف وه نمك اذه :لوقي ؛مالسإلا

 ١١ 4 4 هّللا دنع ٌراغَص اومرجأ نيذلا بيصيس بيصيس ))

 , 29 ةلّذلا :راغصلا :ىدسلا لاق

 قي ةردص لج بصي نأ دري نمو مالسإلا هردص حرش يدهي نأ هللا دري نّمَق
 ١ ه # ءامسلا ىف دعصي امنأك ًاجرح

 هراص عمو : © مالسإلل ةردص حرشي » :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نم : 4 مامسلا ىف دعصي , دعصي امنأك ل :هلوقو (0(2) ًاكاش :4 ًاجرح )»:هلوق امأو ,2* مالسإلل

 ١ (79هردص قيض

 ١١17 4 مهُبر دنع مالسلا راد مُهَل ا

 "ا ىناعملا حور 8/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/7 نايبلا عماج )١(

 .558/؟ ىناعملا حور 2١58/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء/ 4/١1 نايبلا عماج (؟)
 .175/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت «7١/41نايبلا عماج ()

 . 4 4/5 روثنملا ردلا 45/١. نايبلا عماج (4)
 ١١5/1. ؟نايبلا عماج (©)

 108/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١5/١5 نايبلا عماج (5)

 .175/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١5/١7 نايبلا عماج (/)
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 .0'2 ةنجلا ىه رادلاو « مالسلا وه هللا : ىدسلا لاق

 ١7/8 44 انل تلجأ ىذلا انّلَجأ انغلبو لف

 . 22 توملا : لجألا : ىدسلا لاق

 اذهو مهمعّرب هلل اذه اوُلاقف ًايصت ماعنألاو ثرَخلا نم ارد امم هلل اولعَجَوإط

 ىلإ لصي وهف هّلل ناك امو هّللا ىلإ لصي الف مهئاكر شل ناك ام انئاك ر شل

 ١5 4مهئاكر ش

 اعرز نوعرزيو «هلل هنولعجيف امسق مهلاومأ نم نومسقي اوناك :ىدسلا لاق

 هلل جرخ امو ءاهيلع اوقفنأ ةهلآلل جرخ امف ءكلذ لثم لثم مهتهلآل نولعجيو هلل هنولعجيف

 انتهلآل دب سيل » : اولاق هلل ىذلا رثكو مهئاكرشل نوعضي ىذلا كله اذإف هب اوقدصت

 مهتهلآل ىذلا رثكو هلل ىذلا بدجأ اذإو « ,مهتهلا ىلع ىلع هوقفنأف هلل ىذلا اوذحأو . (ةقفن

 اوناك ول : هللا لاق « ةهلآلل امم ائيسث هيلع نوديري الف . ( هل ىذلا ىكزأ ءاش ول » : اولاق

 : ٍوقي نيح كلذ «ىنوطعي الو ىنم اوذخأي نأ ءاومكح اذإ سبل « اومسق اميف نيقداص

 . 202 4 نومكحي ام ءاس إل

 مهول مهؤاكرش مهدالوأ لبق نيكرشملا نم ريثكل نير كلذكو )ف

 /٠١1 4 مهتيد مهيلع اويل
 , مهوكلهيف : مهوذريل ا :هلوقو «تانبلا اولتقي نأ نيطايشلا مهترمأ :ىدسلا لاق

 ؟) مهنيد مهيلع اوطلخيف : :# مهنيد مهيلع اوسبلي ل :هلوقو

 تمرح ماعنأو مهمعَب ْءاشَن نَم الإ اهُمَعطي ال رجح ثرحو ماعنأ هده اوُاقو

 ١8 :4 هيلع ءارتفا اهيلع هَّللا مسا نورُكذي ال ماعنأو اهروِهُظ

 نم الإ معطن نأ م ارح :نولوقيف :  ءاشن نم الإ إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

ةبئاسلاو ةريجّبلا ىهف :4 اهروهظ تمرح ماعنأ ل:هلوقو 6 انئش
 ىتلا ماعنألاو « ماخلاو 

 45/1 روثنملا ردلاء١١ 4/١7 نايبلا عماج (1)

 . ها/8/؟ ىناعملا حور . ١57/1 ريدقلا حتف 2175/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ١11/١ نايبلا عماج (؟)

 1١//119. نايبلا عماج (4) .119/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2117/١ نايبلا عماج ()

 .7548/54 ريدقلا حتف 24 8/7 روشنملا ردلا 4/١ ١ ؟ نايبلا عماج (5)

 . 5/8/9 روثنملا ردلا .3٠ ميظعلا نآرقلا ريسفت 40/١ 2١ ؟ نايبلا عماج (7)
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 ةتيم نكي نإو اتجاوزأ ىلع مرحمو انروكذل ًةصلاخ ماعنألا هذه نوطُب ىف اماولاقو ف
 ١١:9 4 ءاكرش هيف مهف

 امأو « ءاسنلا نود لاجرلل صلاخ وهف ىح نم اهنم دلو ام ماعنألا هذهف : ىدسلا لاق

 ١4١ 4 ملع ريغب اهفس مهدالوأ اولتق نيذلا رسخ دق 9

 نيذلا رسخ دق إف :لاقف ءمهدالوأو مهلاومأ ىف اوعنص ام هللا ركذ :ىدسلا لاق

 . 29 هللا مهقزر ام اومرحو «ةيآلا 4... مهدالوأ اولنق

 ١4١ 4 تاشوُرْعم تائج أشنأ ىذلا وهو

 ةئيهك شرع امف : « تاّشوُرعملاو » « نيتاسبلاف : «تائجلا وامأ :ىدسلا لاق
 .(©0مركلا

 ١4١ 4 اوفرست الو هداصح َموي ُهَقَح اوتآو )»

 هللا اهخسنف «هنم اومعطأ دادجلا وأ داصحلا موي دحأ مهب م اذإ اوناك :ىدسلا لاق
 4 اوقرستالو ل : هلوقو 44 )رشعلا فصنو رشعلا ضرألا ت تتبنأ اميف ناكو «ةاكزلاب مهنع

 . © ارق اودغتف مكلاومأ اوطعت ل: ىأ

 منغلاو ليجاجعلاو نالصفلاف : « شرفلا هامأو «لبإلاف : « ةلومحلا ) امأ :ىدسلا لاق .

 . 29 ةلومح وهف هيلع لمح امو

 امأ نيقنألا مأ َمَرَح ٍنيَرَكّذلآ لق نينثا زعملا نمو نيبثا نأّضلا نم جاوزأ ةينامث ل:
 ١ 4" 4 نيشنألا ماحرأ هيلع تّلمتشا

 .580/؟ ىناعملا حور 231 1//47؟ نايبلا عماج )١(

 14/١١ ١5. نايبلا عماج (؟)

 .81/5١1؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١57/١7 نايبلا عماج (9)

 ريدقلا حتف 2187/8 ميظعلا نآرقلا ريسفت ,مه*»</# نآرقلا ماكحأل عماجلا 2175/17 نايبلا عماج (4)

 | اا

 4 5/09 روشنملا ردلا .5 8 45/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا غ1776/17 نايبلا عماج (ه)

 .180/15 نايبلا عماج (5)

 ؟ ه1



 «ىثنأو ركذ «تددع ىذلا اذه نم ةينامث مكل تلزنأ :ىلاعت لوقي :ىدسلا لاق

 امو :لوقي ؟نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا ام مأ ؟نييثنألا مأ مكيلع تمرح نيركذلاف

 نم ىثنأ الو اركذ مكيلع تمرح امف «ىثنأ وأ ركذ ىلع الإ نييثنألا ماحرأ هيلع تلمتشا

 ١"«. ماعنألا نم اومرح ام لجأ نم اذه ركذ امنإو «ةينامثلا

 ١ 4 4 ملع رغب سانا ليا هلا ىلع ىرتا نم ” ملأ نمف )ف

 704 ارسل ال ان نرد

 16 4 رب طلخا امو وخلا وأ ههه تلح ام

 :هلوقو ,0"2ماعنألاو ليإلاف :«رفظ ىذ لك ط:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ليئارسإ همرح امنإ :لوقت دوهيلا تناكو ءنيتيلكلا محشو برثلا :ىأ «امهموحشإل

 ) اياوحلاو ١ !تايلألاف : 4 امهروُهُظ تلمح ام إ:هلوق امأو 59 همرحن نحنف

 .(9 همظع ىلع محسش نم ناك امم : © مظعب طلتخا ام اذ و «2رعابملا

 اودهَش نِإَف اذه مرح هللا نأ نودهشُي نيذلا مُكءادهش مله لق »

 .١٠6 4(مهعمدهشتالف

 تمرح امث اذه مرح هللا نأ نودهشي نيذلا ىنورأ لق :ىلاعت لوقي :ىدسلا لاق

 * 9 # مهعم دهشت الف اودهش نإف اف :هلوسرل هللا لاقو «هب هللا انرمأ اولاقو برعلا

 ام شحاوفلا اوبرقت الو مهايإو مكقزرن نحن قالمإ نم مكدالوأ اولتقت الو

 ١51 4 نّطب امو اهنم رهظ

 )١( نايبلا عماج ١7/ 2187نايبلا عماج (؟) 50/9 روشنملا ردلا ١85/15 روثنملا ردلا 9/١ 6.

 .5/8/8/7 ىناعملا حور «ه 7/7 روشنملا ردلا ١185/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١95/1 نايبلا عماج (")

 م79 روثنملا ردلا ء185١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 236575 /نآرقلا ماكحأل عماجلا ١١/ 23١1١ نايبلا عماج (4)

 .075١/؟ ريدقلا حتف

 .88١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت :؟١ 5/١ ؟ نايبلا عماج (7) .١/507؟ نايبلا عماج (ه)

 1١88/1. ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١5/1 نايبلا عماج ()

 .1175/1؟ ريدقلا حتف 20 5/7 روثنملا ردلا ه1 4/١1 نايبلا عماج (8)

5 



 «تيناوحلا ىناوزف :شخاوفلا نم رهظ ام امأو « 2') رقفلا : قالمإل :ىدسلا لاق
 () ىفخ امف :نطب امامأو

 ١57 4 ةدشأ ْعَلَي ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا لام اوبرقت الو )»

 امأو 9 هلام رمثيلف :ىأ 4 نسحأ ىه ىتسلا إ):ىلاعت هلوق ىف ىّدّسلا لاق
 .(©9 4 حاكتلا اوُهلب اذإ ىتح إف :اهدعب لزن مث «ةنس نوثالثف :4 ةدشأ »

 ١و" «هبمكاصو مكلذإ»
 .2© نآرقلا مكحم نم اهب ىصوأ ىتلا تايآلا ءالؤه :ىدسلا لاق

 ١ 55 4 نيلفاغل مهتّسارد نع اَنُك نإو انلبَق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ

 # مهتسارد نع » :ىلاعت هلوقو ,20 ىراصنلاو دوهيلاف ناتفئاطلا امأ :ىدسلا لاق

 ") ىه ام ملعن ال «نيلفاغل مهتءارق نع انك :ىأ

 ١51 4 مهنم ىدهأ اًنْكل باتكلا انيلع لزنأ انأ ول اولوقت وأ )»

 ةسارد اوفرعت مل نيح نيبم ىبرع ناسل مكءاج دق:ىلاعت لوقي : ىدسلا لاق

 00 مهنم ىدهأ انكل باتك انءاج ول :متلق نيحو «نيتفئاطلا

 ١ ها/  انتايآ نع نوفدصي نيذلا ىزجنس

 .(© اهنع دص : اهنع فدص : ىدسلا لاق

 موي كبر تايآ ضعب ىتأي وأ كبر ىتأي وأ ةّكئالما مهيتأت نأ الإ نورظُي له
 َتَبَسَك وأ َلِبَق نم تسمآ نكت مل اهناميإ ًاسفن عفني ال كبَر تايآ ضععب ىتأي

 ١ 6 4 ًاريخ اهناميإ ىف

 ١8/8/5. ميظعلا نآرقلا ريسفت 0371/1 نايبلا عماج )١(

 .؟5؟١/0؟ قباسلا ردصملا (5) .5١518/1؟ نايبلا عماج (؟١)
 .554/؟ ىناعملا حور 2185/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2575/١5 نايبلا عماج(4)
 .578/15 نايبلا عماج (ه)

 ١915/5. روشنملا ردلا ء1 21/١ نايبلا عماج (6)

 .51417/15 نايبلا عماج ()

 1١81/5/ ريدقلا حتف ,ه//+ روثنملا ردلا 5 49/١ نايبلا عماج (8)

 .51١؟/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2544/١1 نايبلا عماج (9)

 ؟ هه



 توملا دنع :4 ةّكئالملا مهّيِتأت نأ الإ نورّظني لها :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 27 اهبرغم نم سمشلا عولط :ىأ# كبر تايآ ضعب ىتأي وأ كبر ىتأي وأ ل: :هلوقو

 نإف «ةلبقلا لهأ ءالؤهف :اح اص المع :ىأ # اريخ اهنايإ ىف تبسك وأ !:ىلاعت هلوقو

 لبقي مل ةيالا تأر نأ دعب تلمعف ءاريخ كلذ لبق لمعت ملو ةقدصم سفنلا هذه تناك

 .2") اهنم لبق اريخ ةيآلا دعب تلمع مث ءاريخ ةيآلا لبق تلمع نإو ءاهنم

 ١ 694 هّللا ىلإ مهرمأ امّنِإ ءىش ىف مهنم تسل ًاعيش اوناكو مهتيد اوقَرَق نيذلا نإ ظ

 مهنيد اوكرت :# مهنيد اوُقَرف !>:هلوق امأو ,ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه :ىدسلا لاق

 ؛مهلاتقب رمؤي مل :# هللا ىلإ مهرمأ امنإ ءىش ىف مهنم تسل ف :هلوقو «)اعيسشاوناكو

 .(©9 ةءارب ةروس ىف مهلاتقب رمأف تخ سن مث

 ١١7 #4 ىكسنو ىتالص نإ لق

 ,2© ةحيبذلا : كسنلا :ىدسلا لاق

 ١58 4 تاجرد ضعب قوف مُكَضعب عّقرو ضرألا فئالخ مُكَلعَج ىذلا وهو

 - عفر 15 :هلوقو ( 9 اهدعب ضرألا ىف انفلختساو نورقلا كلهأ هللا نإ :ىدسلا لاق

 .©) قزرلا ىف :ىأ# تاجرد ضعب قوف مكضعب

 .١/517؟ نايبلا عماج (1)

 ١85/5. ريدقلا حتف 258/7 روثنملا ردلا 8717/1 نايبلا عماج (؟)

 .1957/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 5 ه 8/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 7579/١ ؟ نايبلا عماج ()

 .50 4/7 ىناعملا حور 251/9 روثنملا ردلا 5075/١7 نايبلا عماج (4)

 ..005/؟ ىناعملا حور 586/١5 نايبلا عماج (ه)

 .85/5١؟ ريدقلا حتف 250/9 روثنملا ردلا 2788/١ نايبلا عماج (7)

 .9//51 روثنملا ردلا 585/١5 نايبلا عماج (7)
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 فارعألا ةروس

 ١ نمتلا)
 . (0) روصملا ءاجه ىه : ىدسلا لاق

 ١ 4 ةنم جرح كِردّص ىف نكيالف »
 .2) كشف : جرحا امأ : ىدسلا لاق

 < 4 نيلسرملا نلأسدلو مهيلإ لسرأ نيذلا نلف

 اوغلب له لسرلا نلأستلو «لسرلا هب تءاج اميف اولمعام مألا نلكسنلف : ىدسلا لاق
 ,(9 ؟ هب اولسرأ ام

 / 4 قَحلا ذئمؤي ثزولاو
 00 لامعألا نَروُت : ىدسلا لاق

 ١١ 4 مكانروص مث مكانقلخ دقلو
 .«©) ماحرألا ىف ةيرّذلا انروّص مث مدآ انقلخخ : ىدسلا لاق

 ١١ 4 نيرغاصلا نم كنإ )» ظ
 .(9 لّذلا : راغّصلا : لاق ىدسلا نع « طابسأ نع « دامح نب ورمع نع

 2١ © ١ 44 نيرّظنمْلا نم كْنِإ لاق . نونعيُي موي ىلإ ىنرظنأ لاق

 ةروس - مولعملا تقولا موي ىلإ هرظنأ نككلو «ثعبلا موي ىلإ هرظني ملف : ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ١7/ 2537ريدقلا حتف 2517/8 روثنملا ردلا 5//189.

 . 5٠٠0/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2595/15 نايبلا عماج (؟)

 05/1١5”. نايبلا عماج (؟)

 .93١/؟ ريدقلا حتف 255/7 روشنملا ردلا 990/١ نايبلا عماج(5)

 .11/8 ىناعملا حور ٠/5" ميظعلا نآرقلا ريسفت 23١7/1 نايبلا عماج (5)

 . ارصتخم ؟ 1/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا م" 5 نايبلا عماج (5)

 ها/ ١



 تاومسلا ىف نم قعصيف « ىلوألا ةخفنلا روصلا ىف خفني موي وهو 7 ةيآ رجحلا
 (١)ضرالاو

 ١٠ 4 مهلئامش نعو مهناميأ نعو مهفلتخ نمو مهيديأ نيب نم مهنينتل مث ل
 : 4 مهيديأ نيب نمإ» : ىلاعت هلوق ىف : لاق ءىدسلا نع «لضفملا نب دمحأ نع

 ءاهيف مهككشأ «ةرخآلا نمف : 4 مهفلَتخ نمو ا ءاهيف مهبغرأو اهيلإ مه وعدأ ايندلاف

 * مهلئامش نعو )ف هيف مهككشأف «قحلا : ىنعي 4 مهناميأ نعو ف 0

 .هيف مهبغرأو مهيلع هففخأ « ' لطابلا : ىنعي

 ١8 4 ًاروَحدَم ًاموءذَم اهنم جرخا لاق

 : ىأ # ًاروحدَم ١) : هلوقو « ايفنم : ىأ 4 ًاموْذَم لف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(09ادورطم

 ٠١ 4 امهتاوس نم امهنع ىرووام امهل ىدبيل
 «ةأوس امهل نأ ملع دق ناكو ءامهسابل كتهيل : لاق ءىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأ

 . رفظلا امهسابل ناكو ءكلذ فرعي مدآ نكي ملو «ةكئالملا بتك نم أرقي ناك ام

 . ادبأ اتومتال ىأ : لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ؟ ١ 4 نيحصانتلا نملامكل ىنِإ امهمّساقو

 ثكوتس هلوط مدآ ناكو ىهللاب امهل فلح : لاق «ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(© هب كتحي رفظب هناعأو دلجلا اذه هللا هاسكف «اعارذ

 امهبر امهادانو ةنّجلا قَرَو نم امهيَلع نافصخي اقفطو )ل:
 ؟؟ * ةرجشلا امكلت نع امكهنأ ملأ

 هنإ بر : مدآ لاقو 3 امهيلع نايطغي البقأ : لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 .7701 /15 نايبلا عماج )١(

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت «*40/15 نايبلا عماج ١١/٠١4 .

 )( عماج '( نايبلا عماج ١5/ 747ميظعلا نآرقلا ريسفت ء 7١8/5 . ) )4روثنملا ردلا 75/8 .

 حا



 . 29 اقداص الإ كب فلحي كقلخ نم ادحأ نأ نظأ نكأ ملو ءكب ىل فلح

 ؟ 4 * ودع ضعبل مكضعب اوطبها لاق

 . 29 بارتلا نم اهقزر لعجو « اهنطب ىلع ىشمت اهكرتو

 ” 5 ريخ كلذ ىوقتلا سابلو ًاشيرو مكتآوس ىراوي ًأسابل
 ىراويإل : ىلاعت هلوق ىف : لاق ءىدسلا نع ءطابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع

 سابلو ف : هلوقو ,2؟9 لاملا شايرف : # اشير ف امأو ,2") بايثلا ىه : # مكتاوس

 . 29 مكتاوس ىراوي سابللاو شايرلا نم ريخ كلذو ,2*) نامبإلا : ىنعي © ىوقتلا

 ؟/ 4 اهب انرمأ هللاو انءابآ اهيّلع اندجو اولاق ًةشحاف اولَعَف اذإوإ»

 ليق اذإف «ةارع تيبلاب نوفوطي نميلا لهأ نم برعلا نم ةليبق تناك : ىدسلا لاق

 .© انرمأ هللاو ءانءابآ اهيلع اندجو : اولاق ؟ كلذ نولعفت مل : مهل

 "9 4 دجسُم لك دنع مكهوجو اوميقأو طسقلاب ىبر رم لق
 .9 ةبعكلا وه (دجسملا » و «لدعلاب :ىأ « طسقلاب 1 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .٠" 79 4 ٌةلالّضلا مهيلع َّقَح ًاقيرفو ىدَه ًاقيرف .نودرعت مُكَأَدَب امك )»

 ,نودتهم قيرف « مكقلخ امك : ىأ # مكأدب امك : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق :

 . ( مكتاهمأ نوطب نم نوجرختو نودوعت كلذك « لاض قيرفو

 ما # اوفرستالو اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ىنباي

 . 55/8/١7 نايبلا عماج (؟) . ١95/5 ريدقلا حتف ء/ه/8 روثنملا ردلا )١(

 . 75/9 روشنملا ردلا 56/١” ؟ نايبلا عماج (4) . ”557 15 نايبلا عماج(؟)

 . 7 5/9 ىناعملا حور ءال5/9 روثنملا ردلا «037٠/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 555/١ نايبلا عماج(ه)

 ٠10/١ ميظعلا نارقلا ريسفت 377/١ ؟ نايبلا عماج(5)

 . 1١95/79 ريدقلا حتف ءالال/ روثنملا ردلا 0/9/١ نايبلا عماج ()
 . 9//70 ىناعملا حور ١ 780/١, نايبلا عماج (8)

 . 3١5/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2585/١7 نايبلا عماج (9)
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 ىف اوفرست ال : ىأ 4 اوفرست الو ل : هللا لاقف مسوملاب اوماقأ ام كدولا مهيلع نومرحي
 . 20 ميرحتلا

 م” 4 قزّرلا نم تاييطلاو ف
 , (2) كدولا وه : ىدسلا لاق

 "5: :4 ةمايقلا موي ةصلاخ ايناللا ةايلا ىف اونمآَنيذّلل ىه لق
 .©) اونمآ نيذلل ةمايقلا موي ةصلاخو ءنوكر شملا مهعم كرتشي ايندلا ىف: ىدسلا لاق

 ما" 4 قْخلا ريغب ىغبلاو مثإلاو
 . (4) قحر يغب سانلا ىلع ىغبي نأ «ئىغبلاوإ «ةيصعملاف :4 مثإلا ل امأ : ىدسلا لاق

 "0 4 باتكلا نم منيع لَم كلو
 , 0 باذعلا نم مهل بتك ام : ىدسلا لاق

 "4 اهّتخأ تَنَعَ مَ تحد امّلُكإ»

 نوكرشملا نعلي ؛نيدلا كلذ ىلع مهباحصأ اونعل ةّلم لهأ لخد املك : ىدسلا لاق
 , سوجملا سوجملاو ؛نيئباصلا نوئباصلاو 'ىراصنلا ىراصنلاو . دوهيلا دوهيلاو . نيكرشملا
 . ( ىلوألا ةرخالا نعلت

 راثلا ا نم ًافعض ًاباذَع مهتآف انوّلضَأ ءالؤه انبر مهالوأل مهارخأ تلاَق إذ

 "7 4 فعض لكل لاق

 «نامزلا رخآ ىف اوناك نيذلا : 4 مهارخأ تلاق © : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . " ةرخآللو ىلوألل 4 مهالوأل

 مايأ ىف سانلا عمتجم : مسوملاو ؛هنم جرختسي ب ىذلا هنهدو محللا مسا وه : كدولا : هلوقو 8945/١7. نايبلا عماج (1)

 . 59414/1١5 نايبلا عماج شماه .جحلا

 )١( قباسلا ردصملا (59) . 5857/15 نايبلا عماج 4٠0,17

 نايبلا عماج(؛) ١7/ 2407ميظعلا نآرقلا ريسفت  » 5١1/1روشنملا ردلا */ )8١ريدقلا حتف ؟/7١5 .

 )5( نايبلا عماج ١١/509 . ) )5قباسلا ردصملا 4١5/1١5 .

 نع زيزعلا دبع نع ثراحلا نع ىربطلا جرخأو « 3١1/1 ميظعلا نآرقلا ريسفت « 418 411/١15 نايبلا عماج (1)

 نايبلا عماج . ىعافأو تايح : « فعض لكلإ» : ىلاعت هلوق ىف لاق هللا دبع نع «ةرم نع ءىدسلا نع «نايفس
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 4 ٠ «طايخلا مّس ىف َلَمَجلا جلي تح ةنجلا َنولْحدَي الو ءامسلا باوبأ مُهَل حتَمتال

 ىلإ عفتري ىتح «ضرألا ةكئالم هتبرض هحور ذخأ اذإ رفاكلا نإ : ىدسلا لاق

 اذإو ؛نيضرألا لفسأ ىلإ طبهيف ءايندلا ءامسلا ةكئالم هتبرض ايندلا ءامسلا غلب اذإف ءءامسلا

 ؛هيلع ملسو هايح الإ كلمب رمي الف ىءامسلا باوبأ هل تحتفو هحور هيف خفن انمؤم ناك

 ىنإف ضرألا ىلإ هيف ىدبع حور اور : للا لوقي مث ءهتجاح هيطعيف هللا ىلإ يهتني ىتح

 (9 ةربإلا رحج : وه

 4 ١ 4 شارغ مهقوف نمو داهم منهج نم مهل )»
 . 20مهقوف نم مهاشغتت : ( شاوغلاو ) « شارفلا ةئيهكف : ( داهملا ) امأ : ىدسلا لاق

 4" # راهنألا مهتحت نم ىرجت لغ نم مهرودص ىفام انعزتو

 جرخي ةرجش اهباب دنع اودجو ءاوغلبف ةنجلا ىلإ اوقيس اذإ ةنجلا لهأ نإ : ىدسلا لاق

 بارشلا وهف وهف «لغ نم مهرودص ىفام ع زنيف « امهادحإ نم اوبرشف «نانيع اهقاس لصأ نم

 اوخستي ملو ءاوثعشي ملف ( ميعنلا ةرضن ١ مهيلع ترجف ىرخألا نم اولمستغاو ءروهطلا

 (5 ادبأ اهدعب

 4 4 نوُلمعت متنك امب اهومتتروأ نجلا مكلت نأ اودونو

 لهأ لخخدأ اذإف « لزنم رانلاو ةنجلا ىف هلو الإ نمؤم الو رفاك نم سيل : ىدسلا لاقو
 0 راثل لهأو هقنجلا نمل

 . 280 مهلزانم ةنجلا لهأ نيب سقف نولسعت

 4 4 رانلا باحصأ ةنجلا باحصأ ىدانو اف

 .814/9 روثنملا ردلا « 5١5/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت «457/17 نايبلا عماج (1)

 . 455/1 نايبلا عماج (؟١)

 . 495/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 475/١ نايبلا عماج (*)
 ركذ 75/9 ىناعملا حور يفو 280/8 روثنملا ردلا ء« ؟5١/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت «494 ١7/ نايبلا عماج (4)

 . (اوخستي» نم الدب ( اوبحشي» ىدسلا
 .#"ا//* ىناعملا حور ,88/7 روقنملا ردلا 6 نايبلا عماج (ه)
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 اودعو ام رانلا لهأو « باوث نم اودعوام ةنجلا لهأ دجو امدنع كلذ : ىدسلا لاق
 , 20 باقع نم

 باحصأ اودانو مهاّميسب ًالُك نوفرعُي لاجر فارعألا ىلعو باجح اًمُهتيِبوط
 4 5 4 نوعمطي مهو اهوُلخدي مل مكيلع مالس نأ ةبجلا

 : هلوقو غ (2) فارعألا وهو «روسلا : # باجح امهبيبو إل: : هلوق يف ىدسلا لاق
 نوفرعي هباحصأ نآل ؛ فارعألا ىمس امنإ : ىدسلا لاق # مهاميسب الك نوفرعي

 مهيلع رم اذإف .مههوجو ضايبب ةنجلا لهأو , مههوجو داوسب رانلا لهأ نوفرعيف «سانلا

 مل : فارعألا لهأل هللا لوقيف ؛مكيلع مالس : اولاق ةنجلا ىلإ اهب بهذي ةرمزب

 . 2 اهولخدي نأ (نوعمطي مهو اهوُلخ دي

 41 4 رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تقرص اذإو إذ

 ال انبرإ» : اولاق «رانلا ىلإ اهب بهذي ةرمز فارعألا باحصأب رم اذإ : ىدسلا لاق

 . © 4 نيملاظلا عم انلعجت

 متنأ الو مكيلع فو ال نجلا اولخدا ةمحرب هللا مهّلاني ال مثمسقأ نيذلا ءالؤهأ )»
 5 5 4 نونرحت

 . © ءافعضلا : ىنعي «ءالؤهأ إ» : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه٠ 4 هللا مُكَقَرَر امم وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ نأ

 . 29 ماعطلا نم : ىنعي هللا مكقزر امم #1 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 لبق نم هوسن نيذلا لوقي هليوأت ىتاي موي هليوأت الإ نورظني له

 ه8 4 قحلاب ابر لسر تءاج دف

 نم اهيف دعو امو ةمايقلاو « ردب ةعقاو لثم , هبقاوعف : © هّليوأت ا امأ : ىدسلا لاق

 .508/؟ ريدقلا حتف « 517/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت « 443/17 نايبلا عماج )١(

 . 505/5 ريدقلا حتف 285/9 روثنملا ردلا « 7١80 515/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ء "54 ١١/ نايبلا عماج (؟)

 . 7١5/5 ريدقلا حتف , 85/5 روشملا ردلا « 251١5/5 5١8 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء« نايبلا عماج (؟)

 . 455/15 نايبلا عماج (ه) . ارصتخم 89/9 روثنملا ردلا « 455/1 نايبلا عماج (4)

 . 7١7/5 ريدقلا حتف 230/9 روشنملا ردلا . 5١9/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء 47 نايبلا عماج (<)
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 ءاونقيتسا مهؤايبنأ مهدعو ام اوأر املف .هوكر تف : 4 هوست نيذلا ط : هلوقو «21) دعوم

 . "7 «(قحلاب ابر لسر تءاج دقإ : اولاقف

 ه 4 4 ًافينح ُهِبْلَطَي راهنلا ليللا يشغي 9

 . )هك ردي ىتح اعيرس هبلطيو راهنلا ءوضب ليللا بهذي : ىدسلا لاق

 هاتقس ًالاقث ًاباحّس تق اذإ ىتح هتمحر ىدي نيب ًارشُب حايرلا لِسرُي ىذلا وهو »

 مكلعل ىتوملا جرخن كلذك تارمثلا لك نم هب انجرخأف ءاملا هب انلزنأف َتْيَم دّلب

 514 هرركذت

 مش اشي فيك ءامسلا ىف هلعسيف هربت نا هجرحس نايقتلي ثيح نم ضرألاو

 :هلوقو «رطملاف : © هتمحر له امأو ءكلذ دعب باحسلا ىلع ءاملا ليسيف ءامسلا باوبأ حتفي

 عرزلا جرخن امك روشنلا كلذكو ءنوجرخت كلذكو : ىأ # ىتوملا جرخن كلدذك
 , (29ءاملاب

 ه8 4 ًادكت الإ جرخي آل ْثْبَح ىذلاو هّبَر نذإي هئابت جرحي بطلا ُدَلبلاو

 ىذلا ليلقلا ءىشلا : دكنلاو « ادكن الإ اهتابن جرخي ال ةخبسلا ىه : ىدسلا لاق“

 ناميإلا تبثو هب نمآ نآرقلا هلخد امل نمؤملا بلقلاف «نآرقلا لزن ان بولقلا كلذكف « عفنيال

 الإ نامبإلا نم هيف تبقي ملو «هعفني ءىشب هنم قلعتي مل نآرقلا هلخد امل رفاكلا بلقلاو « هيف

 ليلقلا ءىشلا :دكنلاو « 0*2 تابنلا نم عفني الام الإ دلبلا اذه جرخي مل امك « عفني الام

 ش , "7عفني ال ىذلا

 . 58 4 ًادوه مهاخأ داع ىلإو له

 )١( روشملا ردلا «4 89/17 نايبلا عماج 30/7 .

 )١( نايبلا عماج ١/  »48٠١ميظعلا نآرقلا ريسفت 5/5 70.

 «ىدسلا نع «طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع ؛نيسحلا نب دمحم نع ارثأ (49) ةيآلا ىف ىربطلا نع جرخأ

 نايبلا عماج .. ةفيذح نع ١ ١/459 . 1

 )*( نايبلا عماج ١7/ » 8ريدقلا حتف 447/9 روثنملا ردلا 5١1/5 .

 ) )4نايبلا عماج ١/ » 57روشنملا ردلا 33/7 .

 نايبلا عماج (ه) ١7/ » 4517ريدقلا حتف :41/ روثنملا ردلا 5١5/7 .

 ) )1ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا نع روثنملا ردلا يف تدرو ةرركملا ةدايزلا هذه 47/9 .
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 «نآرقلا ىف هللا صق امب مهركذو مهظعوف « دوه مهاتأ ًاداع ' نإ : ىدسلا لاق

 ام مكفّبأو هللا دسع ملعلا امنإإ : مهل لاقف «باذعلاب مهينأي نأ اولأسو ءاورفكو اوبذكف

 ىتح « رطملا طوحق اورفك ال مهباصأ اداَع نإو - 7+ ةيآ فاقحألا ةروس - 4 هب تلسرأ

 «ميقعلا حيرلا مهيلع هللا ثعبف ؛مهيلع اعد ادوه نأ كلذو ءاديدش ادهج كلذل اودهج

 ةروس « انرطم ضراع اذهإو : وناق اهيلإ اورظن املف « رجشلا حقل ال ىتلا حيرلا ىهو

 مهيلع تلخد تريبلا ا ىلإ اودانت اهوأر املف املف ءضرألاو ءامسلا

 ةروس © رمتسم سحن موي 1» ىف مهتباصأف تويبلا نم مهتجرخأ مث ءاهيف مهتكلهأف

 باذعلاب مهيلع رمتسا : # رمتسم# و ءمؤشلاوه : ( سحنلا ١و ١5 ةيآ رمقلا

 «هب ترم ءىش لك تمسح - /٠ ةيآ ةقاحلا ةروس 4 اموسح مايأ ةينامّثو لايل عبس

 لخت زاجعأ مهنأك إ» تويبلا نم «سانلا عرتت ل : هللا لاق تويبلا نم مهتجرخأ املف

 اريط مهيلإ لسرأ هللا مهكلهأ املف « هلوصأ نم رعقنا ٠١ ةيأ رمقلا ةروس - 4 رعقم

 4 مهنكاسم الإ ىري ال اوحبصأف 9 : هلوق كلذف « هيف مهتقلأف ؛ رحبلا ىلإ مهتلقنف « ءادّوس

 اوكلهأفإ» : هلوق كلذف , لايكمب الإ طق حير جرخت ملو - ؟ه ةيآ فاقحألا ةروس -

 توصلا تاذ ( رصرصلاو ١) "5 ةيأ ةقاحلا ةروس #©# ةيتاع رصرص حيرب

 ,00(2 ديدشلا

 592:4 ةطصب قلخلا ىف مكدازو حون موق دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو )ل

 ىه فاقحألاو ,فاقحألاب نميلاب اوناك ًاداع نأ ءىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأو
 موقب بهذ : لاق © حون موق دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو إف : هلوق ىفو «لامرلا

 . 292 لوطلا ىف لاق «ةطسب قلخلا ىف مكدازو ؛مهدعب مكفلختساو «حون

 7 # ًاحلاص مهاخأ دومث ىلإوإ»

 هللا ركذام مهل لاقف ,هوبذكف مهاعدف « دومث ىلإ اح اص ثععب هللا نإ : ىدسلا لاق

 : لاقو  مولعم موي برش مهلو برش اهل ةقانلاب مهءاجف«ةيآب مهيتأي نأ هولأسف « نآرقلا يف

 :هلوق كلذف ءاعيمج اهب اورقأف «(ءوسب اهوسمت الو هللا ضرأ ىف لكأت اهوُرَذظ

 1١72151١1/١. ىربطلا خيرات 0٠05 ؛ 505 5. /١؟ نايبلا عماج (1)

 . 95/8 روشنملا ردلا (؟)



 اورقأ دق اوناكو - ١0 ةيآ تلصف ةروس 4 ىدهلا ىلع ىمَعلا اوّبحّتساف مهاتيدهف

 نيلبج نيب رمت ءاملا هيف برشت مويف «بربش اهل ةقانلا تناكو «ةيقتلاو قافنلا هجو ىلع هب

 امنإ , مهيوريف « نبللا اوباحيف « مهل فقتف ىتأت مث «ةعاسلا ىتح اهرثأ اهيفف « اهنومج ريف
 دلوي هنإ : حلاص مهل لاقف ءاهل ليصف اهعم ناكو «مهيتأت ال ءاملا نوبرشي مويو ءابص بصت

 ءرهشلا كلذ يف مهنم ةعستل دلوف هيدي يلع مككاله نوكي «مالغ اذه مكر هش ىف

 ناكف «ءىش كلذ لبق هل دلوي مل ناكو «هنبا حبذي نأ ىبأف رشاعلل دلو مث ,مهءانبأ اوحبذف

 ءايحأ انؤانبأ ناك ول : اولاق هوأرف ةعستلاب رم اذإف ءاعيرس اتابن تبنف « رمحأ قرزأ رشاعلا نبا

 .. هللاب اومساقتف مهئانبأ حبذب مهرمأ هنأل ؛ حلاص ىلع ةعستلا بضغف ءاذه لثم اوناك

 ناك اذإ يتح « هيف نوكنف « راغلا ىتأتف « رفسلا ىلإ انج رخ دق انأ سانلا ىريف جرخن :اولاق

 ءانعجر مث هيف انكف راغلا ىلإ انعجر مث « هانلتقو هانيتأ ء دجسملا ىلإ حلاص جرحخو ليالا
 انأ نوملعي مهف - 49 ةيآ لمنلا ةروس 4 نوقداصل انإو هلهأ كلهم اندهشامإ : انلقف

 طقسف ليللا نم اوجرخي نأ اودارأ راغلا اولخد املف « اوقلطناف «.رفسلا ىلإ انجرخ دق

 .لمنلا ةروس - # طهر ٌةعست ةنيدلملا يف ناكو إف : هلوق كلذف « مهلتقف راغلا مهيلع .

 ,200-؛مةيآ

 ' نم نوبيصي موق عم سلجف « ةعرسلا نم ابجع اتابن تبنو «رشاعلا نبا مالغلا ربكو

 دق ءاملا اودجوف «ةقانلا برش موي مويلا ناكو «مهبارسش هب نوجرمي ءام اودارأف «بارشلا

 اذه ذحأت انك ول ؟ نبللاب عنصنام : ةقانلا نآس ىف اولاقو ,مهيلع كلذ دتشاف « ةقانلا هتبرش

 له : رشاعلا نبا مالغلا لاقف ؟ انل اريخ ناك انثورحو انماعنأ هيقسنف ةقانلا هبرشت ىذلا ءاملا

 تدش هب ترصب املف «مالغلا اهاتأف ,مهنيد اورهظأف « معن : اولاق ؟ اهرقعأ نأ ىف مكل

 : لاقف ءاهب رتتساف اهقيرط ىلع ةرخص فلخ لخد كلذ ىأر املف « اهنم برهف «هيلع

 , اهرقعف « اهلوانتف . كيلع : هودان هب تزاج املف « هيلع اهوشاحأف (') ىلع اهوشيحأ

 « ذقيح اورهظأو ةيآ رمقلا ةروس رقعف ىطاعتف  :هلوق كلذف . تطقسف

 مهنم سان عرفو« #4 اندعت امب انتئا حلاص اياولاقو  مهبر رمأ نع اوتعو «ةقانلا اورقعو

 . ترقع دق ةقانلا نأ هوربخأو حلاص ىلإ

 نع « خيشلا ىبأ نع روثنملا ردلاب درو ( حلاص ىلع ةعستلا اويضغف 9 : هلوق يتحو 1517 « 57/1 نايبلا عماج )١(

 . 99/8 ىدسلا

 . 059/17 نايبلا عماج شماه . هيلإ هقاسو هوحن هرقن اذإ : اشوح ديصلا هيلع شاح : ىلع اهوشيحأ (؟)
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 هوبلطف « ضرألا نم ةيبار ىلع هودجوف « ليصفلا اوبلطف « ليصفلاب ىلع : حلاص لاق

 «هللا ىلإ "!ليصفلا يغر مث «هيلع اوردقي ملف « ءامسلا ىف هب تقلح يتح هب تعفتراف

 اوعتمت : حلاص مهل لاقف «مايأ ةثالث مهراد ىف اوعتمتيلف مهرم نأ : حلاص ىلإ هللا ىحوأف

 «ةرمحم ىناثلاو «:ةرفصم موي لوأ مكهوجو حبصت نأ كلذ ةيآو « مايأ ةثالث مكراد ىف

 « اوطنحتو اونفكت « تامالعلا اوأر املف « باذع هيف عبارلا مويلاو « ةدوسم ثلاثلا مويلاو

 نورظني اهيف اولخدف « بارسألا اورفحو « عاطنألا اوسبلو «رملاب مهسفنأ اوخطلو

 .©0 اوكلهف باذعلا مهءاج ىتح «ةحيصلا

 ٠ 4 4 ًاتويب لابجلا نم نوتحتتوإ»

 .2) لابجلا ىف مهتويب نوبقني : ىدسلا لاق

 7.44 ةَقجرلا مهتذخأفإل

 . (49 ةحيصلا ىه : ىدسلا لاق

 /7 4 نورهطتي سانأ مهنإ إف
 . © نوجر حتي : ىدسلا لاق

 م8 4 مهءايشأ ساّثلا اوُسَحِبت الو ف

 0 مهءايشأ سانلا اوملظت ال : ىدسلا لاق

 85 4 نودعوت طارص ّلكب اودعقت الوإ»

 7 نينمؤملا نودعوي قيرط لك ىلع نودعقي اوناك : ىدسلا لاق

 /5 4 اجوع اهنوغبتو هب نمآ نم هّللا ليبس نع نودصتوإل

 . قباسلا عضوملا . جض اذإ هتوص : ليصفلا ءاغر )١(

 . 559/١ ؟ نايبلا عماج (؟)

 بدذكي الو قدصي الف رخآلا اهضعب ىف فقوتيو «نآرقلا اهضعب قفاوي ىتلا تايليئارسإلا نم ةصقلا هذهو

 (رشانلا)
 . 7.0/9 ىناعملا حور. ه4 755 نايللا هماح (5) . 551/5 ريدقلا حتف ء5 41/1١5 نايبلا عماج (*)

 . اهسفن ةحفصلا « قباسلا ردصملا(5) . ه5 / ١١ نايبلا عماج (ه)

 .575/5 ريدقلا حتف 31١ 5/* روثنملا ردلا , ؟586/* نآرقلا ماكحأل عماجلا « ههال/١ نايبلا عماج (0)
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 ع2 اكاله : «اجوع ف و , مالسإلا وه 4 هللا ليبس ظ : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4 طارص لكب اودعقت الو ل : لاق « ىدسلا نع «سيق نع « نمحرلا دبع نب ديمح نعو

 . (07نوراشعلا مه  ةيآلا

 4 44 قحلاب انموق نيبو اننيب حتفا انبر ل

 « طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح : لاق ىربطلا جرخأ

 : ( حتفلا ١ : لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا نعو « 29 اننيب مكحا : لاق « ىدسلا نع

 . (4) كحتافأ لاعت : لاق « ءاضقلا كيض اقأ لاعت : مهدحأ لاق اذإ ةينامب ةغل ءءاضقلا

 9١ نيمئاج مهراد ىف اوحبص أف ٌةقجرلا مُهَتَذَحَأَف

 ىه : ةكيألاو - ةكيألا باحصأ ىلإو َنْيدَم ىلإ ابيعتش ثعب هللا نإ : ىدسلا لاق

 .هوبذكف « مهاعدف « نازيملاو ليكلا نوسخبي مهرفك عم اوناكو  رجشلا نم ةضيغلا

 حتفف باذعلا هولأس ءاوبذكو اوتع املف « هيلع اودرامو « نآرقلا ىف هللا ركذام مهل لاقف

 ثعب هنإ مث « ءامال و لظ مهعفني ملف « هنم رحلا مهكلهأف « منهج باوبأ نم اباب مهيلع هللا

 اوعمتجا املف ءاهب مكيلع ةلظلا : اودانتف ءاهييطو حيرلا درب اودجوف «ةبيط حير اهيف ةباحس

 : هلوق وهف « مهتكلهأف مهيلع تقبطنا « مهنايبصو مهؤاسنو مهلاجر ؛ةباحسلا تحت

 . 0١1/86" ةيآ ءارعشلا ةروس 4 ةّلظلا موي باذع مهذخأف

 97 :4 نيرفاك موق ىلع ىسآ فيكف إف

 . 29 نزحأ ةيكف : ىدسلا لاق

 9 6 4 ءارضلاو ءاسأبلاب ًاهلهأ انذخأإل

 . 9 عوجلاو رقفلاب : ىدسلا لاق

 48 4 اوفع ىتح

 )١( نايبلا عماج  / 1١7روقنملا ردلا ءه55 ٠١7/7 .

 . 351/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت « 556/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء ه5. 5 نايبلا عماج (؟)

 . 77/7 ىناعملا حور «554 / ١١ نايبلا عماج (©)

 . 71/7 ىناعملا حور 2555/5 ريدقلا حتف « ٠١/7 روثنملا ردلا (4)
 . 51/1/١5 قباسلا ردصملا (5) . 557/15 نايبلا عماج (ه)

 .هال١ ١/ قباسلا ردصملا (0)
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 .2()اورثك ىتح : ىدسلا لاق

 ٠٠١ (اهلهأ دعب نم ضرألا نوثري نيذلل دهي مل وأ)»
 :مه # اهلهأ دعب نم ضرألا نوُثري نيذلل ١ نيبتي مل وأ : ىدسلا لاق

 ,(©5) نوكرشملا

 . ٠١١ 4 لبق نم اوبَدَك امب اونمؤيل اوناك امف ف

 .(9 اهرك اونمآف قاثيملا مهنم ذخأ موي كلذ : ىدسلا لاق

 ١١1 4 نيبم َناَبعُت ىه اذإف هاصع ىقلأفإب

 لفسألا . «) اهّيحَل ةعضاو « اهاف ةحتاف « تايحلا نم ركذلا : نابعثلاو : ىدسلا لاق

 رعذ اهآر املف «هذخأتل نوعرف وحن تهجوت مث رصقلا روس ىلع ىلعألاو « ضرألا ىف
 نمؤم انأو اهذخ «ىسوماي : حاصو « كلذ لبق ثدحي نكي ملو «ثدحأف بثوو « اهنم

 .©©0 اصع تداعف ىسوم اهذخأف « ليئارسإ ىنب كلعم لسرأو « كب

 /٠١ 4 نيرظانلل ءاضيب ىه اذإف هدي عزنو إف

 . 29 هبيج نم اهجرخأ : ىدسلا لاق

 ١١1١ # نيرشاح نئادملا ىف لسرأو

 79 طرشلا لسرأ : لاق ىدسلا نع

 ١1١ :«نيبلاَغلا نحن انك نإ ًارجأل آنل ْنِإ اولاق ٌنوعرف ٌةرَحّسلا ًءاجو ا

 )١( قباسلا ردصملا ١7/هل/اه .

 )١( نايبلا عماج ١5/ 8٠0روشنملا ردلا ء 5/7 ٠١ « ىناعملا حور 2553/5 ريدقلا حتف 88/7 .

 .91/7 ىناعملا حور« ؟75/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت « 8/١7 نايبلا عماج(*)

 نانسألا امهيف ناذللا نامظعلا امهو « نايحللا امهو ءاحلا نوكسو ماللا حتفب ىحللا : اهيحلو « ١5/١7 نايبلا عماج (4)

 . مفلا لخاد نم

 روس ىلع ) هلوق ىتحو ؛ ىدسلا نع ؛طابسأ نع ءورمع نع « نوراه نب ىسوم نع « ىربطلا هجرخأ رثألا اذهو (0)
 حتف 2« 775/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو هلك رثألاو « 5594/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو « رصقلا

 .5 5/9" ىناعملا حور « ؟*7/؟ ريدقلا

 . ١/8١1.نايبلا عماج (5)

 . 55/51 قباسلا ردصملا (7)
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 ىف ىدسلا نع «طابسأ نع ورمع نع ؛نوراه نب ىسومانثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 «4 نيبرقملا نمل مكنإو معن 2 :نوعرف لاقف « انيطعت ةيطع :ىأ 4ارجأل اَنَل نإ لف: ىلاعت هلوق

 ةعضب اوناكو 4 مهيصعو مهلابح اوقلأف )» ,4 نرقلم متنأ ام اوُقلأ )»:ىسوم مهل لاقف

 نيعأ اورحس اوقلأ املف )ط ءاصعو لبح هعم الإ لجر مهنم سيل ؛ (١)لجر فلأ نيثالثو

 ةفيخ هسفن ىف سجوأف ل ءمهوقرف :ىأ- 1١ ةيآلا 4 مهوبهرتساو سانلا

 ىقلأف «نوكفأي ام فقلت كنيمي ىف ام قلأو «فخت ال ىسوم ىلإ هللا ىحوأف:©")4 ىسوُم

 بر نيملاعلا برب انمآ )» :اولاقو ءاودجس كلذ اوأر املف مهل ةيح لك تلكأف ءهاصع

 .©2017 4 نوراهو ىسوم

 ١ 4 4 فالخ نم مُكلجرأو مُكيِديأ نعّْطَقأل د
 .(50 ههبلصو مهلتقف :ىدسلا لاق

 ع

 ١١ 4 نيملسم انُقَوتو

 ,(20هب مهدعو ام مهب لعف هنإ :لاق ىدسلا نع «ىسولألا جرخأ

 ١١17 4 كتهلآو كرذيو لذ

 انأ :لاقو ءاهدبع ةرقب نسحتسا اذإ نوعرف ناك :لاق ىدسلا نع«ىبطرقلا جرخأ

 .(0هذه برو مكبر

 ١9 4 انتتج ام دعب نمو انيتأت نأ لبق نم انيذوأ اوُلاق لف

 ونب ترظنف ناعمجلا ىءارت ال :لاق ىدسلا نع «طابسأ نع , دامح نب ورمع نع

 نأ لبق نم انيذوأ )© اولاقو , 4 نوكردمل انإ !»:اولاق ءمهقدر دق نوعرف ىلإ ليئارسإ
 مويلا 4 انتكج ام دعب نمو ا ءانءاسن نويحتسيو انءانبأ نوُحّبذي اوناك ,كاتيتأت

 .("0انلتقيف نوعرفانكر دي

 . ( لجر فلأ » هلوق ىتح 97/9 ىناعملا حور ىفوء؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 255/17 نايبلا عماج (1)

 ."97 / ؟ ريدقلا حتف ٠ ١ 5/9 روثنملا ردلا 53/1 نايبلا عماج (0) ١//51. نايبلا عماج (؟)

 .99/9 ىناعملا حور (5) ١75/5 ريدقلا حتف 4 4/١ نايبلا عماج (4)

 عماج ىف رثألا اذهو 0٠٠١/7 ىناعملا حورء 5959 ١/ ميظعلا نآرقلا ريسفت :؟534/8/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 87/1١. سابع نبا نع نايبلا

 .؟١/0 4/9 نآرقلا ماكحأل عماجلاه 5/1 نايبلا عماج ()
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 #١ 4(تالّصَمُم تايآمّدلاو عدافّضلاو َلّمّقلاو َداَرَجلاوَناَوَطلا مهيَلع انلّسرأف )»

 رطملا وهو «نافوطلا  نوعرف موق ىلع ىنعي مهيلع لسرأ هللا نإ مث :ىدسلا لاق

 لسرنو كل نمؤن نحنو ءانع فشكي كبر انل عدا ءىسوم اي :اولاقف مهل ءىش لك قرفف

 ءرطمن مل انأ انرسي ام :اولاقف ءمهعورز هب تتبنو ؛مهنع هللا هفشكف «ليئارسإ ىنب كعم

 .هفشكيف .هبر وعدي نأ ىسوم اولأسف . مهثورح لك لكأف «دارجلا مهيلع هللا ثعبف
 نم ىقب دقو اونمؤت مل :اولاقف «ةيقب مهعورز نم ىقب دقو «هفشكف «ىعدف هب اونمؤيو

 ناك و ءاهلك ضرألا 2) سحلف لمقلا وهو - ىبدلا مهيلع هللا ثعبف .انيفكت ةيقب انعورز
 «ىبد ءىلتميف ماعطلا مهدحأل عنصي ناكو .هضعيف هدلج نيبو عهدحأ بوث نيب لحخدي

 اهقوف عفري ,ءىسش اهقوف ىقتري ال ىتح ,(") اهقلزيف صجلاب ةناوطسألا ىنبيل مهدحأ نإ ىتح

 ىبدلا نم مهيلع دشأ ناك ءالبب اوباصي ملف ,ىبد نآلم هدجو هلكأيل هيلإ دعص اذإف ؛ماعطلا
 . مهيلع عقو هنأ نآرقلا ىف هللا ركذ ىذلا ( زجرلا ١ وهو

 نأ اوبأ مهنع فشك املف «هباونمؤيو مهنع ةشكيف هبر وعدي نأ ىسوم اولأسف

 ءدحاو ءام نم نايقسي ىطبقلاو وه ىتأي ىليئارسإلا ناكف ؛مدلا مهيلع هللا لسرأف ءاونمؤي
 ىسوم اولأس مهيلع كلذ دتشا املف «ءام ىليئارسإلل جرخيو امد طبقلا اذه ءام جرخيف

 ملف )»>:ىلاعت هلوق ىف كلذو ءهب اونمؤي نأ اوبأف كلذ فسكف ءهب اونمؤيو مهنع هفشكي د نأ

 .(206 .٠ ةيآ فرحزلا ةروس 4 نوثكني مه اذإ باّذَعلا مهنع اَفْشَك

 ١0 «نونُكنَي مه اذإ هوغلاب مه لجأ ىلإ زجرلا منع انفْسَك اًمَلف )ف

 لآ اًنذخأ دقَلَو ا :هللا لوقي نيح وهو , دوهعلا نم اوطعأ ام :ىدسلا لاق

 .«9 4 نوركذي مهلعل تارمغلا نم صقنو )ف , عوجلا وهو 4نينسلاب نوعرف
 ١9 ك نوُلمعي اوُناك ام ٌلطابو هيف مه ام رّبتم ءالؤه نإ

 ,ىدسلا نع ؛طابسأ نع ءورمع نع «نوراه نب ىسوم نعو « لضفملا نب دمحا نع

 لك سحلت اهنأل ؛ « سحاوللا » :دئادشلا طحقلا تاوئسل ليق هنمو ائيس هنم قبي ملو هلكأ اذإ : تابنلا دارجلا سحل (1)
 ٠١. 4/9 ىناعملا حور .ءىش

 .ه1١/5 نايبلا عماج شماه : ءىسش هيلع تبثي ال ىتح هسلم اذإ :اقيلزت ءانبلا قلز (1)
 1١. 4/8/8 ىناعملا حور .3 51/5 نآرقلا ريسفت 2511/١ ىربطلا خيرات :53/1 نايبلا عماج (1)
 »/١11. روثنملا ردلا ء1١/1/5 نايبلا عماج (5)
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 .27) هيف مه ام كلهم :ىأ 4َنوُلَمعي اوناك ام ٌلطاَبو هيف مه ام ٌرْبعم ل: :ىلاعت هلوق ىف لاق

 ١ 4" 4 اكد ُهَلَعَج لبجلل ُهَبر ىَلِجَت املف ل:

 بر 8 :لاقف «هيلإ رظني نأ بحأ هبر همّلك امل مالسلا هيلع ىسوم نإ :ىدسلا لاق

 رانلا لوح فحو «رانب ةكئالملا لوح فحو ةكئالمب لبجلا لوح فحف ؛# كيلإ رظنأ ىنرأ
 .(")لبجلل هبر ىلجت مث «رانب ةكئالملا لوح فحو «ةكئالمب

 ١ 4 4 نينمؤملا لوأ انأو

 .() ليئارسإ ىنب نم كب نمآ نم لوأ انأ :ىدسلا لاق

 ١ 4 5 :4 ءىش لك نم حاولألا ىف هل انبتكو )ف

 لك نم :ىلاعت هلوق ىف :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع ؛لضفملا نب دمحأ نع
 . )5 مارحلاو لالحلا نم : ىأ «ءىش

 ١ 40 4 ةوقب اهذخف ل

 .220 داهتجاو دجب ىأ :ىدسلا لاق

 ١ 45 4 نورْبكَتَي نيذلا ىتايآ نع فرصأس )»

 .©0هتايآ ىف اوركفتي نأ نع مهفرص :لاق ءىدسلا نع «خيشلا وبأ جرخأ

 ١٠5٠ 4 ًافسأ ٌنابضغ هموق ىلإ ىسوم عجر الو »
 هموق ىلإ عجر مث حاولألا ىسوم ذخأ : لاقءىدسلا نع «طابسأ نع ءورمع نع

 .( انيزح : ىأ ءافسآأ نابضغ

 تعش ول بر لاق ةفجرلا مُهَتَذَحَأ املف انتاقيمل ًالجر نيعبس هّموق ىسوم َراتخاو ف

 .854/18 نايبلا عماج )١(

 . هانعم ىف بيرغرثألا اذهو 90/١ نايبلا عماج (؟)

 ١71/9. روثنملا ردلا 2٠١ 54/1 نايبلا عماج (©)

 7145/5 ريدقلا حتف 2٠١1/1 نايبلا عماج (4)

 555/5 ريدقلا حتف 251751/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2٠١5/11 نايبلا عماج (ه)

 .5 517/5 ريدقلا حتف 217 5/ روشنملا ردلا (5)

 175/97 روقنملا ردلا 717/ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١5/11 نايبلا عماج (1)

 "ا



 كتننف الإ ىه نإ انم ءاهَقسلا لعف امب انُكلهْنَأ ىايإو لبق نم مهتكلهأ
 ١ هه 4 ءاَشَت نَم اهب لضت

 «ليئارسإ ىنب نم سان ىف هيتأي نأ مالسلا هيلع ىسوم رمأ هللا نإ :ىدسلا لاق

 ىلع الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاف ءادعوم مهدعوو «لجعلا ةدابع نع هيلإ نورذتعي
 ىرن ىتح ىسوم اي كل نمؤن نل :اولاق ناكملا كلذ اوتأ املف ءاورذتعيل مهب بهذ مث «هنيع

 اوعديو ىكبي ىسوم ماقف ءاوتامف «ةقعاصلا مهتذحأف هانِرأف هتملك دق كنإف «ةرهج هللا

 تدش ول رف ؟مهرايخ تكلهأ دقو ميتا اذإ ليئارسإ ىن لوف اذام سر :لوقيو هللا

 نإ : ىسوم ىلإ هللا ىحوأف ؟ 4 انم ءاهقسلا لعف امب انكلهتأ ىايإو لبق نم مهتكلهأ

 .4)21كتنتف الإ ىه نإ ب :لوقي نيح كلذف لجعلا ذختا نمم نيعبسلا ءالؤه

 ١6 4 كيلإ انده انإ

 نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .(7) كيلإ اًبت : كليلإ اًنده ل: :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا

 ١ ه1 4 ىمألا ىبتلا لوسّرلا َنوعبسي نيذّلا

 . 9 هلل دمحم وه :ىدسلا لاق

 ١ 58 44 هتاملكو هّللاب نمؤي ىذلا

 .(9) مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع اذه :ىدسلا لاق

 ١١7 # رحبلا ةرضاح تّناك ىتلا ةيرقلا نع مهلأساو )»

 .2©) رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ةيرقلا «ةّلِيَأ لهأ مه :ىدسلا لاق

 اولاق ًاديدش هدام وأ يم ل موف دوب ل مهأنأ تلق ذاوإ

 حور . ( نيعبس ) نم الدب ( نيثالث) ىدسلاركذ « ؟ 43/١ ميظعلا نأرقلا ريسفت ىفو 2١50/١ نايبلا عماج )١(

 .177/# ىناعملا

 1714/١1 نايبلا عماج (؟) .750/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/١7 2١0 نايبلا عماج(؟)

 .17/1/31 قباسلا ردصملا (5)

 .؟861/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2717/41/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء١18 ١/ نايبلا عماج (ه)

 لية



 ملف مهومتظعو دقو «مهنوظعت ملا :ضعبل مهاهن نيذلا صضعب لاق :ىدسلا لاق

 . ) «نوقتي مهلعلو مكبر ىلإ ةرذعم ل :مهضعب لاقف ءمكو عبطي
 يس 5

 ١517 4 باَذَعلا ءوس مهُموسَي نم ةمايقلا موي ىلإ مهيلع َنكَعِيَل كبر َنَدأَت ذإو

 دمحم وه باذعلا ءوس مهموسي ىذلاو «ةيزجلا ىه :ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 . 0 هن

 نإو ,مكحلا ىف ىشترا الإ ًايضاق نوضقتسي ال ليئارسإ ونب تناك :ىدسلا لاق

 لجرلا لعجف ءاوشتري الو اولعفي الأ «دوهعلا ضعب ىلع مهضعب ذخأف اوعمتجا مهرايخ
 نعطيف «ىل رفغيس :لوقيف ؟مكحلا ىف ىشترت كنأس ام :هل لاقيف ىشترا ىضقتسا اذإ مهنم
 ناك نمم هناكم لعجو عزن وأ تام اذإف ءعنص اميف ليئارسإ ىنب نم نورخآلا ةيقبلا هيلع

 ضرعف :ىندألا ضرع امأو ؛هوذخأي ايندلا ضرع نيرخآلا تأي نإو «ىسشتريف هيلع نعطي
 .279 لاملا نم ايندلا

 مكبرب تسلأ مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهميرَذ مهروهُظ نم َمدآ ىب , نم كبر ذخأ ذإو إل

 ١17١ 4 نيِلِفاَغ اذه نع انك انإ ةمايقلا موي اوُلوُقت نأ اًندهش ىّلب اوُناق

 هرهظ ةحفص حسم مث ىامسلا نم طبهي ملو ةنجلا نم مدآ هللا جرخأ :ىدسلا لاق

 «ىتمحرب ةنجلا اولخدا :مهل لاقف ءقلؤللا لثم «ضيبأ هرّذلا ةثيهك هتيرذ هنم جرخأف «ىنميلا

 رانلا اولخدا :لاقف «« دوسأ ١ ١ رذلا ةئيهك هنم حرخأف «ىرسميلا هرهظ ةحفص حسمو

 « قافيملا مهنم ذخأ مث ( لامّسقلا باحصأو نيميلا باحصأ ٠ :لوقي نيح كلذف «ىلابأالو

 هجو ىلع نيهراك ةفئاطو نيعئاط ةفئاط هعاطأف .4 ىلب اوُلاَق مّكبرب تسلأ » : لاف

 , 4 نيلفاغ إف :هلوق ىلإ 4... اندهش ا :ةكئالملاو وه لاقف قباسلا هلوق دعب هيف دازو «ةيقتلا

 .107 ةيآلا 4 مهدعب نم ًةيرذ انكو لبق نم انؤابآ كرشأ امن! اولوقت وأ ل

 الإ كرشم الو ىللا هبر نأ فرعي وهو الإ مدآ دلو نم دحأ ضرألا ىف سيل كلذلف

 .(498+ ةيآ فرخزلا ةروس 4 ةمأ ىَلَع انءابآ اًندجو اَنإ إف :هنبال لوقي وهو

 5341/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 11/17 نايبلا عماج (1)

 .؟59/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .١؟9/7 روشنملا ردلاب درو :# ىل رّفغيس )ف : هلوق ىتحو , 5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2511/1١ نايبلا عماج (؟)

 .75737 7/11 نايبلا عماج (5)

 نوح



 ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ ىذلا أَبَن مهيلع لتاو د

 ١١/8 :4نيواغلا نم ناكف

 ةمّرحُم اهْنِإ !::اهيف هللا لاق ىتلا ةنس نوعبرألا تضقتنا امل هللا نإ :ىدسلا لاق

 «ليئارسإ ىنباعدف ايبن ( نون نب عشوي »ثعب ١5 ةيآ ةدئاملا ةروس  «(ةنس نيعبرأ مهيلع

 نم لجر قلطناو ءهوقدصو هوعيابف «نيرابجلا لتاقي نأ هرمأ دق هللا نأو «ىبن هنأ مهربخأف
 ىتأو ءرفكف «موتكملا مظعألا مسالا ملعي املاع ناكو . 22) «معلب » :هل لاقي ليئارسإ ىنب

 ةوعد مهيلع هللاوعدأ مهنولتاقت متجرخ اذإ ىنإف «ليئارسإ ىنب اوبهرت ال :لاقف نيرابجلا
 نهمظع نم ءاسنلا ىتأي نأ عيطتسي ال ناك هنأ ريغ ءايندلا نم ءاسش ام هدنع ناكو ؛نوكلهيف

 ءرصبت : ىأ انتايآ هانيتآ ىذلا أبن مهيلع لقاو اف :ىلاعت هلوق كلذو !!هل اناتأ حكني ناكف

 ديريوهو «هناتأ ىلع نيرابجلا عم «معلب ١ جرخو «ءسان ىف نيرابجلا لتاقي ( عشوي » جرخف
 لاف ءنيرابجلا ىلع اعد ليئارسإ ىنب ىلع وعدي نأ دارأ املكف «ليئارسإ ىنب نعلي نأ

 كّلم ذخأ ةنيدملا باب غلب املف ؛ليئارسإ ىنب تدرأ امنإ :لوقيف « انيلع وعدت كنإ :نورابجلا

 !!تملكت اهبرض رثكأ املف «كرحتت الف اهكرحي (معلب لعجف اهكسمأف ناتألا ينذب

 جورسخلا تقطأ ىنأ ولو « كننم ىليو «راهنلاب ىنبكرتو ليللاب ىنحكنت تنأ :تلاقف

 .©9ىنسبحي كلملا اذه نكلو ءتجرخل
 وأ ْثَهْلَي هيَلَع لمحت نإ بلكلا ِلكَمَك ِهُلَتَمَف هاوه عَبتاو ضرألا ىلإ دّلخأ هتكلو »

 ١1/5 4 ثهْلَي هكر تت

 ثهلي امك ثهلي معلب ناكو هيلع دشت :ىأ «هيَلَع لمحت إ»:هلوق ىف ىدسلا لاق

 , (؟9بلكلا

 :لاق « ضرألا ىلإ دّلخأ هنكلو #1 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىسولألا جرخأو

 .«4) اهيلإ لامو ايندلا ىلإ نكر :ىأ

 . فلألاب ( ماعلب ) ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو « نايبلا عماج ىف اذكه « معلب )1( ١

 هللاو ءًاضعب هضعب فلاخي ريثك مالك اهيف ةصقلا هذهو «558/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2501/1 نايبلا عماج (؟)

 . ( رشانلا ) .ركذ امم ءىسشل قثوم صن انيدل سيلو «رمألا ةقيقحب ملعأ
 .؟1785/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا «57/1 نايبلا عماج (30)
 .157/9 ىناعملا حور (5)
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 ١7 4 ًارينك منهجل انأرَذ دقلو إذ

 .©) انقلخ : لاق # انأرذ 8 :هلوق ىف ءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع

 ١85 4 نوملعُي ال ثيَح نم مهجر دتستس )ف

 ثيح نم مهذخأنس : لاق « ىدسلا نع « خيسشلا ىبأ نع « متاح ىبأ نبا جرخأ

 .2ردب موي باذعوهو «نوملعي ال

 1١1١ 4 نيم ىديك نإ مهل ىمأر

 60 لا نيك رشألا اوقاف لب« هلل اهكسن ل هيد ىركم نإ

 وه الإ اهتقول اهلي ال ىبر دنع اهملع امّنإ لقاهاسرم َنايأ ةعاّسلا نع كنولأسي ال

 ١41 4 اهنع ىفَح كّنأك كنولأسي ةّتغب الإ مُكيتأت ال ضرألاو تاومسلا ىف تلقت

 اَهاَسرُم َناَيأ لذ :ىلاعت هلوق ىف لاق «ىدسلا نعءطابسأ نع ءلضفملا نب دمحأ نع

 تاومسلا ىف تيفخ :ىأ «ضرألاو تاومسلا ىف تلت إ»:هلوقو , «؟0؟اهمابق ىتم :ىأ
 :هلوقو ءتمظع :ىأ © تلقث و ءلسرم ىبن الو برقم كلم اهمايق ملعي ملفءضرألاو

 كنك كنولأسي :هلوقو «ةلفغ ىلع مهيتأتو ءاهمايق مهتغبي :ىأ 4 ةتغب الإ مكيتأت ال ١)

 . © مهل قيدص كنأك :ىأ 4 اهنع ىفح

 نت امُهّبر هللا اوُعَد ْتَلقْنأ ملف هب ترَمف افيفخ ًالمَح تَآَمَح اهاَنَعَت ملف )»
 ١/5 4 نيركاشلا نم نتوكتل ًاحلاص انتيتآ

 : ىأ 4 هب تّرمف 9 ,ةفطنلا ىه :4 اقيفخ ًالمحإل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ءاوح ىلإ سباب ءاج ("” اهنطب ىف دلولا ربك : :ىأ 4 تلقتأاملف )ل: هلوقو « هب ترمتسا

 اعدل بح كاذق ؟كاتيف كنطب ىضيرأ كا موأ كتف كر م جوخب نأ

 لس لل سا

 :لوقي نيحو «ةقباسلا ةيآلا # .. كبر َدَحَأ ذإو :ىلاعت لوقي نيح كلذو «(امهبر هللا

 )١( نايبلا عماج 1//710/17.

 )١( روشمملا ردلا (5) 7177/5 ريدقلا حتف ء١ 49/7روثنملا ردلا 49/9 1١.

 ) )4نايبلا عماج ١/ »75947روغنملا ردلا 3 / ١81١. نايبلا عماج (ه) 795/1

 ) )5نايبلا عماج ١/ 27٠5ريدقلا حتف 2574/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت /5175.
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 - /8ةيآ نارمع لآ ةروس 4 ًاهرك و ًاعوط ضرألاو تاومسلا ىف نم مّلسأ هلوإ»

 1١548 ةيآ ماعنألا ةروس - 4 نيعمجأ مك ادهل ًءاش ولف ةَعلاَبلا جحا هللف 9 : لوقي نيحو

 . () قاشيملا مهنم ذخأ : ىنعي

 امهاتآ اميف ءاكرش هل العج احلاص امهاتآ املف

 هومس :لاقف سيلبإ  ءاوحو مدآ ىنعي  امهاتآف امالغ ءاوح تدلو :ىدسلا لاق

 هامسف ؛هعيطي نأ ىبأف . ةنجلا نم ىنتجرخأو كتتعطأ دق :مدآ هل لاقإ! هتلتق الإو ىدبع

 اهل سيلبإ لاق هتدلو املف ءرخآب تلمحف «هلتقف سيلبإ هيلع هللا طلسف ( نمحرلا دبع )

 )ل اخلاص ( هامسف «ىبأف .ةنجلا نم ىنتج رخأف «كتعطأ دق :مدآ لاقف ىتلتق الإو ىدبع همس

 هومسف ىنومتبلغ اذإف : امهل سيلبإ لاق ء« ثلاثلا ناك نأ املف .©)© سيلبإ هلتقف

 هلوق كلذف  ةيمستلا ىف ىنعي  اونعف سلبأ نيح سيلبإ مسا ناكو (ثراحلا دبع»

 . ةيمستلا ىف ىنعي © امهاتآ اميف ءاكرش هل العج لن : ىلاعت

 ةهلآ ىف ةصاخ مدآ ةيأ نم لصف هذه «نوكر شي امع هللا ىلاعتفإ» :ىلاعت هلوق امأو

 نبا نع «سنوي نع «قازرلا دبع نع «ىيحي نب نسحلا انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 ملو «نوكرشملا كرشي نأش ىفف 4 امهاتآ اميف ءاكرش هل العج ف: ىلاعت هلوق "7 ءاظفل

 ٠ .(4) برعلا ةهلآ ىنعي امنإو  ءاوحو مدآ ىأ  امهنعي

 .5514/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 7 7/١ نايبلا عماج )١(

 ريدقلا حتف « 774/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو (« سيابإ هلتقف » : هلوق ىلإ ( نمحرلا دبع هامسف » :هلوق نم (؟)

 . دنس نودب 5

 . دنس نودب ١85/77 ىناعملا حور ىف درو ( اظفل لوصفملا ىنعم لوصوملا نم اذه » : هلوقو ()
 . دنس نودب 7171/7 ريدقلا حتف ىف درو «برعلا ةهلآ ىنعي ) :هلوقو (5)

 11/١8". نايبلا عماج ىف درو هلك رثألاو

 امبرو «ءءاوحو مدآ ىلإ كرشلا ةبسن ىلع لدي اهرهاظ نأل ؛ نآرقلا ىأ نم لكشتسي امم ( ١6١ ةيآلا هذهو

 دارملا سيل »:لاق ريثك نبا مامإلاو ىرصبلا نسحلا هراتخا ام ةيآلل حيحصلا ريسفتلاو نيرسفملا ضعب اذه ىف عقو

 نم امهدعب امل ةعطوتلاك الوأ ءاوحو مدآ ركذف ءنوكرشملا كلذ نم دارملا اهنإو ىاوحو مدآ قايسلا اذه نم

 تايليئارسإلاو« 5١46 717 / 8 ريثك نبا ريسفت رظنا.(« سنجلا ىلإ صخسشلا نم دارطتسالاك وهو «نيدلاولا

 . (رشانلا) 4٠ ص تاعوضوملاو

 نلحا



 .©) اظفل لوصفملا ىنعم لوصوملا نم وه :ىدسلا نع «ىسولألا جرخأو
 ١9/4 اوعمسي ال ىدهلا ىلإ مهوعدت نإو ف

 .(9) نوكر سما ءالؤه :ىدسلا نع «لضفملا نب دمحأ نع

 ١١9 4 فرعلاب رمأو وفعلا ذخ ):

 رمأو )ل: :هلوقو « ةاكزلا اهتخسنو «لاملا نم لضفلاف : < وفعلا ف امأ :ىدسلا لاق
 . 297 فورعملاف : فرعلا امأ : « فرعلاب

 ٠١74 نورصقي ال مث ىغلا ىف مهدي مهئاوخإو )»
 نم نيطايسشلا ناوخإ : :# ىغلا ىف مهنودمي مهناوخإو ز» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(9 نورصقي ال مث ,ىغلا ىف ناطيشلا مهدمي « نيك رشملا

 ١7 ١ / اهتيبتجا الوّل اولاق الع

 .(© اهتثدحأ الول :ىدسلا لاق

 ؟ . ؛ 4 اوهصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ّىِرُق اذإو

 , © ةالصلا ىف ارق اذإ :ىدسلا لاق

 185/7 ىناعملا حور (1)
 .578/؟ ريدقلا حتف ١517/7 روشنملا ردلا «5717/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 54/1١ نايبلا عماج (؟)

 .185 2148/8/7 ىناعملا حور «3707/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 358/١1*« نايبلا عماج (1)

 ىناعملا حور 2181/7 ريدقلا حتف ١« 5/7 روثنملا ردلا 2775/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١//839« نايبلا عماج (5)
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 .١5/8/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2 47/١ نايبلا عماج (ه)

 , 7801/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء” 49/17 نايبلا عماج (5)

 ل



 لافنألا ةروس

 لوسّرلاو هّلل لافنألا لُق لافنألا نع كنولأسُي »
 ١ 4 مكي تاذ اوحلصأو هللا اونا

 :هلوق ىلإ كانوا » :هللا لاقف ءامهنم هيَ ىبنلا هذعأف هلي ىبنلا اولأسف

 « « سمخلاب ٠ هللا اهخسنف «ةصاخ هيَ ىبنلل ذئموي مئانغلا تناكف #4 لوسرلاو ..

 .() اوبتست ال :ىأ 4 مكب تاذ اوحلصأو إ) :هلوقو

 * 4 مُهِبوُلُق تّلجَو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤْملا امنإ

 لجرلا وهو «هبلق لجو هللا ركذ اذإ :لاق ءىدسلا نع «نايفس نع «ىربطلا جرخأ

 .(") اهنع عنيف «ةيصعمب مهي وأ « ملظي نأ ديري

 ه 44 نوهراكل نينمؤملا نم اًقيرف نإو
 ام دعب ؛كرشلا بلطل نوهراك :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «ءلضفملا نب دمحأ نع

 .©9 هب هللا كرمأ امالإ عنصت ال كنأ مهل نيبت

 4 4 نيفدرُم ةكئالملا نم فلأب مُكدِمُم ىنأ »
 ةكئالملا هيلع هللا لزنأف ءهرصنتسيو هثيغتسيو هللا وعدي ُهّلَِع ىبنلا لبقأ :ىدسلا لاق

 طبرتو ناطيلا زجر مكتع بهذيو هب مكره ءام ءامسلا نم مكيلع ليو

 ١١ 4 مادقألا هب تْبتيو مكبولُق ىلع

 روثنملا ردلاب درو « اوبتست ال » : هلوقو « ارصتخم ١85/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2580/1١ تنايبلا عماج )١(

 5017/9 ىناعملا حورعا 53/9

 روثنملا ردلا ىف وهو 2586/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 801/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 8/١©, نايبلا عماج (؟١

 حور /١177« ناميإلا بعش ىف ىقهيبلاو «خيشلا ىبأو متاح ىبأ نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعو ةبيس ىبأ نبا نع

 .” ٠١ 7//» ىناعملا

 ١57/4 روغنملا ردلا 488/9 ميظعلا نآرقلاريسفت 255 4/١ نايبلا عماج ()
 .5١7/؟ىناعملا حور 285/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ١1/1 نايبلا عماج (5)

 ل



 اولزنف «ردب ءام ىلإ نوكر ملا مهقبس ًاردب نوملسملاو ىبنلا لزن امدنع :ىدسلا لاق

 لزنو ءىداولا ىلعأ ىلع اولزنف ءاوقلطناف رحب ءاقلت هباحصأو نايفس وبأ فرصناو ؛هيلع

 ءاملا ىلع ردقي الف بنجي هلم دمحم باحصأ نم لجرلا ناكف ؛هلفسأ ىف هلي دمحم

 مكدحأو مهيلع اورهظت نأ نوجرت فيك :لاقف :مهبولق ىف ناطيشلا ىقلأف بنج ىلصيف

 اوأضوتو ءاولستغاف ءرطملا مهيلع هللا لسرأف ؟ءوضو ريغ ىلع ابنج ةالصلا ىلإ موقي
 نم مهل تدتشاف ءمهلجرأ اهيف لخدت ءاحطب تناكو ءضرألا مهل تدتشاو ءاوبرشو

 مهمايقو «ةبانجلا نأش نم مهبولق ىف ناطيشلا ىقلأ ام هللا ركذو ءاهيلع اودتشاو رطملا

 :ىأ 4 مادقألا هب تبني إف :هلوقو «ةيآلا 4 .. مكيلع لّرنيو إ>:لاقف ءوضو ريغب نوّلصُي
 .() ضرألا ةئيهك وهو لمرلا ىلع نودشت نيح

 ل عسا ل

 ١ 4 ةّئف ىلإ ًازيحتم وأ لاتقل اًقرَحَمم الإ هربد ذئموُي مِهّلَوي نمو )»

 وأ 99 :هلوقو «ةدوعلا ديري ادرطتسم الإ : افرحتم ا:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 الو «ةقاط مهب هل نكي ملف رك وه نإ ءهدنجو مامإلا ىلإ زيحتملا :لاق 4 ةئف ىلإ ارّيحتُم.

 . مامإلا نع اولوي نأ سانلا رذعي

 ١١7 4 ىمر هللا نكلو َتيَمَر ذإ تيَمَر امو

 نم اصح ىنطعأ » :ىلعل ردب موي ثاعمجلا ىقتلا نيح هلي لوسرلا لاق :ىدسلا لاق

 هينيع ىف لخد الإ كرشم قبي ملف ؛موقلا هوجو هب ىمرف«بارت هيلع اصح هلوانف (« ضرألا

 هلع ىبنلا ةيمر ركذف مهنورسأيو مهنولتقي نونمؤملا مهفدر مث « ءىش بارتلا كلذ نم
 200 ةيآلا لاقف

 نلو دعت اودوعت نإو مكل ٌريخ وهف اوِهَسَت نإو حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ
 ١9 4 نينمؤملا عم َهّللا نأو ترك ولو ًائيش مكتتف مكنع ىنغت

 راتسأب اوذخأ ةكم نم ُهّتْيَع ىبنلا ىلإ اوجرخ نيح نوكرسملا ناك :ىدسلا لاق

 « نيتليبقلا ريخو نيتئفلا مركأو نيدنجلا زععأ رصنا مهللا اولاقو هللا اورصنتساو «ةبعكلا

 )١( نايبلا عماج ١5/ 2474:هلوقو 557/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ روشنملا ردلاب درو خلا ( .. نودشت نيح */17/1«

 /؟ ريدقلا حتفو 5917.

 نايبلا عماج (؟) ١/ 2451.555/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت
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 هك ةكع ىبنلاوهو ,متلق ام ترصن :لوقي :# حتفلا مكءاج دقف اوحتفتست نإ إلا :هللا لاقف

 مكتتف مكنع ىبغت نلو )) لَم دمحم حيفن ةيناثلا اوحتفتست نإ 4 دعن اودوعت نإو

 .2) هباحصأو هِّيَع دمحم : : ىأ 4 نيِنمْومْلا عم هللا نأو ترك ولو اًئيش

 اوُمّلعاو مُكيِحُي امل مكاعد اذإ لوسرللو هّلل اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأي )»

 ٠ 44 هبلقو ءرَكا نيب لوحَيَهللا نأ

 دعبو مهتوم دعب مهايحأ «مالسإلا وهف :## مكيبحي ام 8: ىلاعت هلوق ىف : ىدسلا لاق

 نمؤي نأ عيطتسي الف «هبلقو ناسنإلا نيب لوحي :ىأ ةيآلا # .. اوملعاو 1:هلوقو ,مهرفك

 .( هنذإي الإ رفكي وأ

 ؟ ه 4 ةصاخ مكنم اومّلَظ نيذلا نييصتال ةنتف اوقتاو )»

 . © اولتتقاف لمجلا موي مهتباصأو «ةصاخ ردب ىف تلزن هذه :ىدسلا لاق

 ”” 4 هرصنب مكديأو مكاوآف
 هلع ىبنلا باحصأءال وهو هرصنب مكديأو «ةنيدملاب راصنألا ىلإ مكاوأف :ىدسلا لاق

 .(8) ردب موي هرصنب مهديأ

 ”٠ ك«َنوُمّلعَت مثنأو مكتانامأ اونوختو َلوسّرلاو َهَّللا اوُنوُخت ال اونمآ نيذّلا اهيأي »

 ىبنلا نم نوعمسي اوناك : 4 لوسّرلاو هللا اوُنوُخت ال آ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 . 530 سا 5 هاا ل 0001 5 لأ
 اذإ مهنإف :# مكتانامأ اونوختو 8 :هلوقو ءنيكر شما غلبي ىتح هنوشفيف ثيدحلا هيَ

 .(© مهتانامأ اونا دققف لوسرلاو هللا اونا

 .551/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2451/17 نايبلا عماج )١(

 ريسفت ىف درو خلا « . نيب لوحي ىأ  :هلوق نمو 2587/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 454/١7« نايبلا عماج (؟)

 .75/8/؟ ميظعلا نآرقلا

 10/17 /* روثنملا ردلا ,599/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 258717/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/٠ نايبلا عماج (؟)

 .57 2/5 ىناعملا حور 2360/5 ريدقلا حتف

 ردلا 5870/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو « ةنيدملاب راصنألا ىلإ مكاوآف » :هلوقو 2479/١7 نايبلا عماج (4)

 .86//11/1 روغنملا

 ؟ 5/7 ىناعملا حور «501/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/87/١7« نايبلا عماج (5)
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 ىف ىتلا ةيآلا اهتخسنو «(ةَبابُل ىبأ :ىف ةيآلا هذه تلزن :ىدسلا لاق :ىناك وغلا لاق

 . 2١ 4 مهبونذب اوفرتعا نورخآو )» : ةءارب

 ؟9 4 اناَقرُق مكل لَعجَي هللا اوتمت نإ

 ظ . "”)ةاجن :ىأ 4 ًاناَقرفإط :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 هل ع

 ركميو نوركميو كلوجرخي وأ كوُتقَي وأ كوئبتُيل اورفك نيذلا كب ُرْكمَي ذإو
 ٠" 4 نيركاملا ريخ هّللاو ُهّللا

 ذإو إذ «قاثولاو سبحلا وه : تابثإلا 4 كوتبغُيل إف : ىملاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 دعب هَِع ىبنلا ىف نورواشتي شيرق ةخيستم تعمتجا ::4 نيركاملا إف :هلوق ىلإ 4... ٌرْكَمَي

 ىف سيلبإ ءاجف «هيلإ أجل أجلم دجو اذإ هرمأ ىلاعتي نأ اوقرفو « 9 راصنألا تملسأ ام

 هللاوف ؟تنأ نم :اولاق هوركنأ املف«ةودنلاراد ىف مهعم لخدف «ءدجن لهأ نم لجر ةروص

 ؛ مكثيدح نم عمسأ « دجن لهأ نم لجر انأ :لاق ؟اذه انسلجم مهانملعأ انموق لك ام

 ؛هشارف ىلع عجطضا اذإ ادمحم اوذخ :مهضعب لاقف «هنع اولخف اوحتساف ؛مكيلعريشأو

 لاق  رهدلا وه نونملاو ءتوملا وه بيرلاو نونا بير هب صبرتن تيب ىف هولعجاف

 :اولاقءلاتق مكنيب نوكيف «هنوجرخيف هباحصأ ىتأيف تيب ىف هنولعجت تلق امسعب :سيلبإ

 ؛مكتيرق نم هنوجرخت تلق اًمسكب :سيلبإ لاق ,مكتيرق نم هوجرخأ :لاق ؛خيشلا قدص

 ولاق «لاجرلاو ليخلاب مكينايف «مهءاهفس دسفيف ىرخأ ةيرق ىنأيف مكءاهفس دسفأ دقو

 هتويرضيف دمحم ىلع نوُدشيف ؛حالسلا مهيطعت الجر مهنم جرخنش شيرق نوطب

 لاق «ةيدلا الإ مهل سيلف ءاشيرق اولتقي نأ بلطملا دبع ونب عيطتسي الف ءدحاو لجر ةبرض

 .كلذ ىلع اوماقف .ايأر مكدوجأ وه ىتفلا اذهو ءتقدص : سيلبإ

 ضعب ىف ناك املف «نويعلا هيلع اولعجو «شارفلا ىلع مانف هْنقَع هلوسر هللا ربخأو

 كلذف «شارفلا ىلع بلاط ىبأ نب ىلع مانو «راغلا ىلإ ركب وبأو وه قلطنا ليللا

 رب ريدقلا حتف 1

 )١( ريدقلا حتف 901/7*2 ميظعلا نآرقلا ريسفت 4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2 نايبلا عماج 2505/7

 ىناعملا حور 777/9

 حور (707/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو « قاثولاو سبحلا وه :تابثإلا ):هلوقو 497/١8 نايبلا عماج ()

 775/9 ىناعملا
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 الإ كقالخ نوُنبلي ال ًاذإو اهنم كوجرخيل ضرألا نم كتوزفتسيل اوذاك نإو إ:هلوق
 هيل ةنيدلا ىلإ لع لوسرلا رجاه املف ؛مهكلهي :ىأ يآ ءارسإلا ةروس - 4اليلق

 06 عصي ناك كاك

 "1 4 نيلّوألا ريطاسأ الإ اذه نإ اذه لم انلُقل ءاشَن ول انعمس دقاولاق

 ىلإ فلتخي رادلا دبع ىنب وخأ ) ةمقلع نب ثراحلا نب , رضنلا )ناك :ىدسلا لاق

 « نآرقلاو هيَ ىبنلا مالك عمس ةكم مِدَق املف , مهمالكو اهلهأ عجس عمسيف «ةريحلا

 لهأ عيجاسأ :لوقي# نيلوألا إذ :هلوق ىلإ 4 .. اذه لثم القل ءاشت ول انعمس دق اطلاقف
 , () ةريخلا

 وأ ءامّسلا نم ٌةراجح انيلعرطمأف كدنع نم خلا وه اذه ناك نإ مِهّللا اولاق ذإو )»
 م ” 4 ميلأ باذعب انتثا

 لزنأف ءقحلا وه دمحم لوقي ام ناك نإ مهللا :« ثراحلا نب ٌرضنلا ١لاق :ىدسلا لاق
 باذعب لئاس لأس :  ىلاعت هللا لاقف « ميلأ باذعب انتثا رأ ءامسلا نم ةراجح انيع

 رب ال لوا و نسا

 . نورفطسي مهو مهمل ناك امو مهي اتنأو مهل ناك امو

 مارحلا دجسملا نع نودصي مهو هللا مهبذعي الأ مهل امو

 م 4 ,"#  نوقتملا الإ هؤايلوأ نإ هءايلوأ اوناك امو

 اورفغتسا ولو «نورفغتسي مهو مهبذعأ تنك ام : ِهَكَع هلوسرل هللا لاق :ىدسلا لاق

 . نورفغتسي ال مهو مهبذعأ ال فيكو «نينمؤم اوناكل بونذلاب اورقأو

 .(9) هلع لوسرلا باحصأ مه :: نوقتملا الإ ةؤايلوأ نإ ل :هلوقو :ىدسلا لاقو

 "مه 4 ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع مهئالّص ناك امو

 .70 15/5 ريدقلا حتف ءارصتخم ٠7/؟ميظعلا نآرقلا ريسفت «4 47/1 نايبلا عماج (1)

 نآرقلا ريسفت «هريغ وأ نهاكلا هب عجس ام وهو ,ةعوجسأ عمج :عيجاسأ :هشماه ىفو 5١/١ نايبلا عماج (؟)

 ١8٠0/9. روثنملا ردلا «* ٠5/١ ميظعلا

 .5 05/1١ نايبلا عماج (؟)

 ١ ريسفل عماج (5) 2181/7 روشملا ردلا #2 .5 2.0/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2557/17 نايببلا عماج (4

 اليا



 ضرأب نوكيو هءاَكْملا :هل لاقي ضيبأ ريط وحن ىلع«ريفصلا :ِءاَكْلا :ىدسلا لاق

 . 29 قيفصتلا :ةيدصقلاو «زاجحلا

 نوكت مث ؛ اهنوقفنيسف هللا يبس نع اوُدّصَيِ مهلاومأ نوُقفَنُي اورفك َنيذلا نإ

 م 4 نوبّلغُي مث ةرسَح مهيلع

 لاجرلا نورجأتسي نايفس وبأ مهنمو نوكرشملا ناك اميف هللا لاق :ىدسلا لاق

 : 6 هللا ليبس لاو 4 هللا ليبس )ف :هلوق ىلإ ..  نيذلا نإ ف :لاقف «مهب ادمحم نولتاقي
21 

 «ليوو ةمايقلا موي ةمادن :ىأ :4 ةرسح مهيلع نوكت مث : اهنوقفنيسف ١ فّنِلع دمحم وه

 . نولي مث

 ١" #4 ضعب ىَلع هضعب ثيبخلا لعجيو بّيطلا نم ثيبخلا ُهَللا ريميل ا

 8 هلا ريميل ل:لاقف ةمايقلا موي مهب عنصي امو نيكرشماركذ مث :ىدسلا لاق

 "9,8 4 ةسف نوُكت ال ىتَح مهولتاقو . نيلَوألا هس تّضَم دَقَف اودوعي نإو ١

 ءردب لهأ نم 4 نيلوألا ةنس تضم دقف !: ؛كلاتقل :4 اوُدوُعَي نإو :ىدسلا لاق .

 .24) كرشلا ةنتفلاف :44 ةنتف إ» :ىلاعت هلوقو

 4 7( مكس لفسأ بكرلاو ىوصقلا ةودعلاب مهو ايندلا ةودعلاب مه ذإط

 4 بك رلاوإ» :هلوق ىلإ# مكنأ ذِإ ل>:لاقف «ريعلاو ,موقلا لزانم ركذ :ىدسلا لاق

 .2©) رحبلا ئطاش ىلع :# مككنم لفسأ 5 «نايفس وبأ وه :بكرلاو

 4 4 4 الوعفُم ناك ًارمأ ُهَّللا ىضقيل مهنيعأ ىف مُكَلَلقيو

 اذإ نآلا « لهج وبأ »لاقف ءاوعجرفءتفرصنا ريعلا نإ نوكر شملا لاق :ىدسلا لاق

 نأ الإ ةربنقلا وحن : رئاط : ( ىكاكم ) هعمجو «فاكلا ديدشتو ميملا مضب :ءاكّماو هشماهبو «ه 77/1 نايبلا عماج (1)

 5875/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ءانسح اريفص امهيف رفصيو هيدي نيب عمجي هنأل ؛ كلذك ىمسو «قلب هحانج

 .7017/؟ ريدقلا حتف 0185/3 روغنملا ردلا «90/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .185/ روشنملا ردلا 070/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه81/1 نايبلا عماج (؟)
 .7 01/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2575/١ نايبلا عماج(7)

 .508/5 ريدقلا حتف ٠9*23 .*.8/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه 0/١" نايبلا عماج (4)

 .578/11 نايبلا عماج (ه)
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 45 4 مكحير بهذتو اولشفتف اوعزانت الو إذ

 .2)هكدحو مكبرح :ىدسلا لاق

 مويلا مكل بلاغ ال لاقو مهلامعأ ناطيشلا مهل نيز ذإو ١

 4/١ 4مككل راج ىنإو سانلا نم
 ( ىنانكلا مشعج نب كلام نب ةقارس ١ ةروص ىف سيلبإ نيك ر شملا ىتأ :ىدسلا لاق

 4 سانلا نم مويلا مكل بلاغ ال إذ :نيكرشملل لاقف سرف ىلع ءاجف رعاشلا«ىجلدملا مث

 .(2)هكوتأ دق ةنانك ءالؤهو «ةقارس مكر اج انأ :لاق ؟تنأ نمو :اولاقف

 ه7 4 مهسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن اريغم كي مل هللا نآب كلذ

 (؟) راصنألا ىلإ هلقنف اورفك و شيرق ىلع هب معنأ « ُهَليَم دمحم :هللا ةمعن ىدسلا لاق

 ها/ 4# نوركذي مهلعل مهفلخ نم مهب درشف برحلا ىف مهنفقغت امإف ©

 دعب نم مهفلخ نم مهب لكن : © مهفلخ نم مهب درشف 1: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق |

 . ©©0 كلذ لثم مهب عنصتف ءاوثكمي نأ نورذحي مهلعل ؛ودعلا نم مهدعب

 . 27نوتوفي ال : 4 نوزجعي ال إ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 51١ 4 اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو

 . 01/8/١8 قباسلا ردصملا )١(

 سأب ىأ : دح وذ نالف :لاقي « هتدجن ىف لجرلا سأب دحلاو ( دح و هدرفم : مكدح 515/17 نايبلا عماج (؟)

 . مكسأب بهذ متعزانت اذإ :ىدسلا ةلوق نم دارملاو 577/1”نايبلا عماج شماه .دجنو

 .191/7 ىناعملا حور ءارصتخم ١9/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 28/١ 4نايبلا عماج (1)

 .818/5 ريدقلا حتف 2191/7 روشنملا ردلا 50/١ 5 نايبلا عماج (4)

 .55؟1/5؟ ريدقلا حتف 2191/7 روثنملا ردلا 27٠0/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 257/١ 4 نايبلا عماج (5)

 2« ١9/8 /؟روثنملا ردلا 777/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2580/17/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 7١1/١4 نايبلا عماج (5)

 .7 5/7 ىناعملا حور

 *؟4



 .2 هدرأف حلصلا اودارأ نإو :ىدسلا لاق

 اونهت الف 9 :اهتخسنو ةظيرق ىنب ىف تلزن :لاق ىدسلا نع« «خيشلا وبأ جرخأوا
 , (0) "ه دمحم ةروس - 4 ملسلا ىلإ اوعدتو

 +7 4 َنيِمؤُلابو هرصبب َكَدْيَأ ىدّلا وه

 ش . 29 راصنألاب كديأ :ىدسلا لاق

 < 4 مهبوُلُفَنَب فلو
 . (© مهنيب ناك اميف برح دعب نم مهبولق نيب فْلُأ ءراصنألا ءالؤه :ىدسلا لاق

 + ه 4 نيام وي وُراص نوُرضع مكنم نكي!
 :لاقف ففخف مهنع هللا اهخسنف «كلذ نم فعضأ اوناكف َنيّنَئام اولتاقي :ىدسلا لاق

 +5 «4نيتام اوبلغَي ةرباص ٌةَنام مكنم نكي نإف لف

 (0) نينثال لجرلا لعج مثءةرشعل لجرلا ةرم لوأ لعجف
 ٠/١ 4 مهنم نّككمأف لبق نم هللا اوثاخ دقق كتتايخ اوديري نإو )»

 .(©9 ردبب مهنم نكمأف هدهع اوضقنو « هللاب اورفك دق :ىدسلا لاق

 ٠/١ :4 ضعب ءايلوأ مهضعب كئلوأ اورصَنَو اووآ نيذلاو

 -# اورجاهي ملو اونمآ نيذّلاو إف :هلوقو :9"2 ثاريملا ىف ضعب ءايلوأ :ىدسلا لاق
 نإو إذ :هلوقو «ثاريملا ىف : 4 ءىش نم مهتيالو نم كلام )» :هلوقو «بارعألا ءالؤه
 مهتيبو مكنيب موق ىلع الإ رصنلا مُكيلَعَف إف ءنوملسم مهنأب :# نيدلا ىف مكورصنتسا

 . 1/7 ةيآلا 4 قافيم

 7481/9/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 45/١ 4 نايبلا عماج (1)

 .57/؟ ريدقلا حتف 1595/6 روثنملا ردلا )١(

 .5؟//؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت «4 4/١ 4 نايبلا عماج ('7)

 08/1١. 4 قباسلا ردصملا (5) . 40/١ © نايبلا عماج (4)

 . 577/7 ىناعملا حورع 8٠١/١ 6 نايبلا عماج (7) . 75/١4 قباسلا ردصملا (5)
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 ظ . 7" 4« ضعب ءايلوأ مهضعب اورّمك نيذّلاو

 . ثاريملا ىف ضعب ءايلوأ :ىدسلا لاق

 ٠٠ه 4 مكنم كئلوأف مكعم اودهاجو اورجاهو دعب نم اونمآ نيذلاو إل:

 مهضعب ماحرألا ولوأو 95:ىلاعت لاقفءثيراوملاو ضئارفلا اهتخسن :ىدسلا لاق

 . 27نورجاهملاو راصنألا ثراوتف #4 هللا باتك ىف ضعبب ىلوأ

 ظ 87/1١. 4 نايبلا عماج (1)
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 ةبوقلاةروس

 ١ نيك ر شمْلا نم متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب

 دهاعي ملو «كرشم لك دهع نم هيَ لوسرلا ئرب ةيآلا هذه تلزن امل :ىدسلا لاق

 2١. هتدم لكل ىرجأو ,دهاع نم لك الإ اهدعب

 ؟ هللا ىزجعُم ريغ مكنأ اوملعاو رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف اوحيسُف

 ىذ رشع نم اهيف هدهع لد نمل :# رهشأ ةعبرأ ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ىلإ تايآلا هذه تلزن املو رخآلا عيبر نم رشثعو لوألا عيبر رهشو رفصو مرح اوةجحلا
 غلبف راس املف «جحلا ىلع هرمأو ركب ىبأ عم هَل لوسرلا نهب ثعب «ةيآ نيعبرأ سأر .

 اي :لاقف هع ىبنلا ىلإ ركب وبأ عجرف .هنم اهذخأف «ىلعب هعبتأ ةفيلحلا ىذ نم ةرجسشلا
 ىريغ ىنع غّلبي ال نكلو ال ٠:ّلقَع لاق ؟ءىش ىنأسش ىف لزنأأ ىمأو تنأ ىبأب «هللا لوسر

 ؟(ضوحلا ىلع ىبحاص كنأو «راغلا ىف ىعم تنك كنأ ركب ابأ اي ىضرت امأ ءىنم لجر وأ
 موي ىلع ماقف «ةءاربب ني ىلعو ؛ جاحلا ىلع ركب وبأراسف .هللا لوسر اي ىلب :لاق
 «نايرع تيبلاب نفوطي الو ءاذه هماع دعب كرشم مارحلا دجسملا نبرقي ال :لاقف ءىحضالا

 «برشو لكأ مايأ هذه نأو ءهتدم ىلإ هدهع هلف دهع ُهْيَع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نمو

 نم الإ كمع نبا دهعو كدهع نم أربن :اولاقف ءاملسم ناك نم الإ ةنجلا لخدي ال هللا نأو

 تملسأ دقو نوعنصت ام :اولاقو ءاضعب مهضعب مالف نوكرشملا عجرف ءبرضلاو نعطلا

 .() اوملسأف ؟شيرق

 م 4 ربكألا جلا موي ساتلا ىلإ هلوَسَرَو هللا نم ناذأو
 0 ربكألا جحلا موي وه ىحضألا موي :ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج 4 99/1١.

 نايبلا عماج (؟) 4 ١/ 2٠١4ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ /  "85نع«نيسح نب نايفس قيرط نم مكاحلا هجرخأ ثيدحلاو

 «دانسإلا حيحص »:لاقو ؛ةصقلا ركذو ... هنع هللا ىضر ركب ابأ ثعب كَم هللا لوسر نأ ؛ سابع نبا نع ءمسقم
 .ىبهذلا هقفاوو ( هاجرخي ملو

 .”89/؟ ريثك نبا دنع اهيلع قيلعتلاو اهديناسأب اهرظنا «ىلع نع ةددعتم تاياور ثيدحللو

 ش ١75/1. 5 نايبلا عماج (؟)

 "راما



 ًادَحأ مكيلع اورهاظي ملو ًائيش مكوصُقنَي مل مث نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ )»

 4 4 نيقّتْلا بحُي هللا نإ مهتدم ىلإ مهدهع مهيلإ اومتأق

 .2) مهل طرش ىذلا مهلجأ ىلإ :ىأ 4 مهتدم ىلإ !»: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 :نيكرشملا نم متدهاع نيذلا الإ إف: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع خيشلا وبأ جرخأو
 ىنب نم ةرسعلا ةوزغ ىف هلم ىبنلا ءافلح اوناك «ةنانك نم نايح «جلدم ونبو ةرمض ونب مه

 مكدهع اوصقني مل : :ىأ#ادحأ مكيلع اورهاظُي ملو ايش مكوصقتي مل مث : هلوقو «عيبت

 هللا نوقتي نيذلا :ىأ 4 نيقتملا بحُي هللا نإ )>:هلوقو :مكيلع مكودع اورهاظي ملو ءردغب

 .(2)تايآلا هذه دعب هلي هَ ىبنلا دهاعي ملف , دهعلاب نوفويف مرح اميف ىلاعت

 ه 4 مهومثدجو ثيح نيكرشملا اولثقاف مَرْخلا رهشألا خلسنا اذإَف )ف

 رهشألا ): :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع « طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع

 عيبر رهش نم ةرشعو لوألا عيبرو رفصو مرحماو ةجحلا ىذ نم نيرشع :ىنعي ب مرحلا
 ١. ارخ 0 رحخألا

 ةحاومسنم :# مهومتدجو ثيح 19 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأو

 . (9 ةيآلا © .. نم امإف 1 :هلوقب

 * 4 هّللا مالك ٌعّمسَي ىتح ُهَرِجَأَف كراجتسا نيكرشملا نم دَحأ نإو ف

 : 4 هللا مالك ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «طابسأ نع ؛ءلضفملا نب دمحأ نع

 .2© نآرقلا وه:لاق

 نيكرشملا اولتاقو إ>:ىلاعت هلوقب ةخوسنم هذه :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو
 20 ةيآلا 4... ةفاك

 ٠ 4 هلوسر دنعو هّللادنع دهع نيكرشملل نوكي فيك )

 )١( قباسلا ردصملا 54 ١/١75.

 .51708/5 ريدقلا حتف ء7١١/ روثنملا ردلا (5)

 .8508/؟ ريدقلا حتف 31/8 روغنملا ردلا ,م* 5/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2177/١ 4 نايبلا عماج (5)

 .491/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 889/5 ريدقلا حتف #2 *0/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١9/١ 5 نايبلا عماج (5)

 .4915/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)
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 نب ةمينجونب مه :لاق ,ىدسلا نع ءطابسأ نع «لضململا نب دمحأ نع

 .20 ليدلا

 / 4 ةّمذالو الإ مكيف اوبر ال مكيلع اورّهظُي نإو فيك )»

 .(")اقاثيم الو ةبارق الو ادهع مكنم اوبقري ال نوكرشملا مكيلع اورهظي نإ :ىدسلا لاق .

 ١١ 4 رفكلا َةمئأ اولتاقف مكنيد ىف اونَعَطو مهدهعدعب نم مهتايأ اوثكن نإو إذ

 هيف اونعطو مالسإلا ىلع اودهاع ىذلا مهدهع اوثكن نإف ءشيرق مه :ىدسلا لاق

 .©)مهولتاقف

 لوسّرلا جارخاي اوًمهو مهناميأ اوُنْكَن ًاموق نولتاقث الأ )»
 ١ 4 ةرم لوأ مُكوأدب مه

 اومهو ل ءمهدهع دعب نم : 4 مهّناهأ اوُتكَن :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .29 لاتقلاب :4 مُكوُأدَب مهو ظ هوجرخأف هجارخإب اومه :4 لوسرلاجارخإي

 ١١21 44 مهبولُق ظيَغ بهذُيو .نينمؤُم موق رودص فشيو ف

 رودص فشي :ىدسلا نع «طابسأ نع «ىزقنعلا دمحم نب ورمع نب نيسحلا نع

 مهيلع مههتناعأو ءركب ونب مهلتق نيح : # مهبولق ظيغ بهذيو إل ءركب ىنب نم ةعازخ
 . 27 شيرق

 ١١ 4 ةجيلو نينمؤملا الو هلوسر الو هللا نود نم اوذختي ملو

 ةيالولا : « ةجيلولا » : لاق « ىدسلا نع « طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع
 .21) نيك ر شملل

 ١:4 رفكلاب مهسفنأ ىلع نيدهاش هّللا دجاسَم اورمعي نأ نيكرشملل ناك ام إي

 .0-515/؟ ريدقلا حتف 25١ 5/8 روثنملا ردلا 2١81/1١ 5 نايبلا عماج )١(

 .57/8/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١417/١ 4 نايبلا عماج (؟)

 )"( نايبلا عماج 4 ١/ 45 ١.

 181/5 ىناعملا حور ١54/١ 5 نايبلا عماج (4)

 .”47/؟ ريدقلا حتف ,”59/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١70/١ 4 نايبلا عماج (ه)

 ١51/1. 4 نايبلا عماج (5)

50 



 مهسفنأ ىلع نيدهاش ا:هلوق امأو ءاهورمعي نأ مهل ىغبني ام :ىدسلا لاق
 ؛ىدوهي :لوقيف .ىدوهيلاو «ىنارصن :لوقيف ؟تنأ ام :لأسي ىنارصنلا نإف:«رفكلاب

 نكي ملو «كرشم : لوقيف ؟ كنيد ام هتلأس اذإ لوقي كرشملاو «ىئباص :لوقي ىئباصلاو

 .©) برعلا الإ دحأ هلوقيل

 ٌدّهاجو رخآلا مويلاو هّللاب نمآ نَمَك مارخلا دجسملا ةرامعو جاحلا ةّياقس مَملَعَجَأ

 ١١9 4 هللا دنع نووَتسَي اللا ليبس ىف
 انأ .مكلضفأ انأ :سابعلا لاقف «نامثع نب ةّبيَسشو «سابعلاو «ىلع رختفا :ىدسلا لاق

 عم ترجاه انأ :ىلع لاقو هللا دجسم رمعأ انأ :ةبيش لاقو هللا تيب جاجح ىقسأ
 ع .َ 0

 ةمحرب مهبر مهرشيي 1 :هلوق ىلاعت هللا لزنأف .هللا ليبس ىف هعم دهاجأو هْنَِع لوسرلا

 .؟١ ةيآلا # ميقم ميعن اهيف مهل تانجو ناوضرو هنم

 ١ ؛ 4 اهنوضرت نكاسمو اهداسك نوشخت ةراجتو إذ

 ٠ ىه # اهنوضرت نكاسموإ»:هلوقو ءاهوعيبتف بسكت نأ نوشخت :ىدسلا لاق

 .2) لزانملاو روصقلا

 نغت ملف مكترنك مكتبجعأ ذإ نيدح مويو ةريثك نطاوم ىف هّللا مكر صن دقل ف

 ١ ه # ائيش مكنع

 نل «هللا لوسر اي :لاق نينح موي ِهََّْع لوسرلا باحصأ نم الجر نإ :ىدسلا لاق

 «ثراحلا نب نايفس ىبأو سابعلا ريغ هلم لوسرلا نع اومزهناف ءلجرلا ةملك ىلإ اوُلَكوف

 . .©0ذعموي نيكر شملا اومزهف «رصنلاب ةكئالملا هللا لزنأف «سانلا عجارتف ؟( ةرجسلا تحت

 ؟ 5 4 نيرفاكلا ءازج كلذو اورَفَك نيذلا بّدعو

 .فيسلاب مهلتق : اورفك نيذلا بذعو #9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج 5 ١/١57 ميظعلا نآرقلا ريسفت 140/5 7.

 )١( نايبلا عماج 4 ١/ 0177.545/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25971/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا
 )( ريدقلا حتف ء5175/ روثنملا ردلا ء1١ 85/1 4 نايبلا عماج 5149/1.

56 



 .٠" 4 هللا نبا ٌريزع دوهيلا تلاقوإ»

 «ةاروتلا اوذخأو ءمهولتقف ةقلامعلا مهيلع ترهظ مهنأل ؛كلذ تلاق امنإ :ىدسلا لاق
 دبعتي امالغ ريزع ناكو «لابجلا ىف ةاروتلا بتك اونفد دقو ءاوقب نيذلا مهؤاملع بهذو

 ىنب تكرت « بر : لوقيو ىكيي مالغلا لعجف «ديع موي الإ لزني ال لابجلا سوعر ىف

 املف «ديعلا ىلإ ةرم لزنف «هينيع رافشأ تطقس ىتح ىكيي لزي ملف «ملاع ريغب ليئارسإ
 ايو « هامعطم اي : لوقتو ىكبت روبقلا كلت نم ربق دنع هل تّلثم دق ةأرماب وه اذإ عجر

 اذه لبق كعفني وأ كيقسي وأ كوسكي وأ كمعطي ناك نم ؛كحيو :اهل لاف ؛هايساك

 لبق ءاملعلا ملعي ناك نمف «ريزع اي تلاق .تمي مل ىح هللا نإف:لاق .هللا :تلاق ؟لجرلا
 ؟مهيلع ىكبت ملف :تلاق .هللا :لاق ؟ليئارسإ ىنب

 ادغ تحبصأ اذإ «ريزع اي :تلاقف :هتعدف ءاربدم ىلو 2) مصخ دق هنأ فرعاملف

 كاطعأ امف ؛خيش كيتأي هنإف « «نيتعكر لصف جرخا مث هيف لستغاف اذكو اذك رهن تئاف

 «نيتعكر ىلصف جرخ مث «هيف لستغافءرهنلا كلذ ىلإ ريزع قلطنا حبصأ املف ؛هذخف
 ًاعمتجم ؛ ةميظعلا ةرمجلا لثم اعيش هيف ىقلأف همف حتفف .كمف حئفا :لاقف خيشلا هءاجف

 «ليئارسإ ىنب اي :لاقف«ةاروتلاب سانلا ملعأ نم وهو ريزع عجرف «رارم ثالث ريراوقلا ةئيهك
 هل عبصإ لك ىلع طبرف دمعف ءاباذك تنك ام «ريزع اي :اولاقف «ةاروتلاب مكتتج دق ىنإ

 «ريزع نأسشب اوربخأو ءاملعلا عجر املف ءاهلك ةاروتلا بتكف ءاهلك هعباصأب بتكو ءملق

 ىف تناكو لابجلا ىف ةاروتلا نم اهونفد دق اوناك ىتلا مهبتك ءاملعلا كئلوأ جرختساف

 الإ اذه هللا كاطعأ ام :اولاقف ءاهلثم اهودجوف ريزع ةاروتب اهوضراعف «ةنوفدم (') تاوحخ

 , 9 هنبا كنأ

 .(؟9ريزع ىف دوهيلا لوق نوكهاضي ىراصنلا :ىدسلا لاق

 .7017/1 4 نايبلا عماج شماه .جاجحلاو ماصخلا ىف بلع : مصخخ (1)

 .قباسلا عضوملا .ةريبكلا ةرجلا : ىهو ؛ ةيباخ عمج :ىباوحن )١(
 5144/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 27١7/1١ 4نايبلا عماج(7)

 ىديأ ىلع ةاروتلا عايض نع «7 4 ةرقبلا ةروس ىف ىدسلا هركذ نأ قبس ام عم ضراعتي ال رثألا اذه

 برحل مهايإ هتدايقو نوعمش مهنيب نم ليئارسإ ىنب فقوم نايب هئارو نم فدهلا ناكافنا هركذ امف .ةقلامعلا

 . هئاملع نم ملاع دي ىلع ةاروتلا ملعتيل سدقملا تيب ىف همأ هتملسأ فيك نيبي وهف انه امأو «ةقلامعلا

 .”05/1 5 نايبلا عماج (4)
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 "1 4 هللا نود نم ًابابرأ مهتابهرو مهّرابحأ اوذختا ل

 ءارو هللا باتك اوذبنو « لاجرلا اوحصنتسا : لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرمخأ

 .20مهروهظ

 "7 4 مههاوفأب هّللا رون اوئفطي نأ نوديري

 مالسإلا اوئفطي نأ نوديري :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع ؛لضفملا نب دمحأ نع
 . 2)مهمالكب 5

 "٠" 4 هّلُك نيدلا ىلع ةرهظيل

 لخد الإ دحأ ىقبي ال ءىدهملا جورخخ دنع كلذ :لاق ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأ

 . 29 ةيزجلا ىدأو مالسإلا ىف

 ليبس نع نودّصْيو لطابلاب سانلا لاومأ َنولُكَْيَل نابهرلاورابحألا نم ًاريثك نإ )ف
 84 4 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو هللا

 رابحألا  :ىلاعت هلوق ىف لاق « ىدسلا نع « طابسأ نع ؛ ماضفل |نب دمحأ نع

 ليبس ]ه :هلوقو «ىراصنلا نمف :نابهرلا امأو «دوهيلا نمف :رابحألا امأ :# نابهرلاو

 لهأ ءالؤهف 4 ةضفلاو بهذلا نورزنكي نيذلاو 0 :هلوقو هلع دمحم وه 4 هللا

 .(9 ربكب سيلف هتاكز تيدأ دق اريثك ناك نإو .هتاكز دؤت ملام :ربكلاو «ةلبقلا

 تاومّسلا َقَلَح موي هللا باتك ىف ًارهش َرَشَع انثا هللا دنع روهشلا ةّدع نإ

 6 4 مّيقلا نيّدلا كلذ مرح ٌةعبرأ اهنم ضرألاو

 :4 مرح ةعبرأإب :هلوقو «هدنع ىذلا وه :© هللا باتك >:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .0©2هيقتسملا: ىأ 4 ميقلا نيدلا :هلوقو «بجرو «مرحملاو (ةجحلا وذو «ةدعقلا وذف

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/51495.

 )١( نايبلا عماج 5 ١ / 4  » 5١؟ ريدقلا حتف ء”ا١ / © روثنملا ردلا / 398 .

 .7970/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا م)

 روثنملا ردلا «750/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت «5977/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 519 + 717 / ١5 نايبلا عماج (4)

 1 .؟هه/؟ ريدقلا حتف ىلا م

 .73051/ 377/1 4 نايبلا عماج (ه)
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 " 4 َةَفاك نيكر شمل اولتاقو

 .() عمتجم مكرمأو «عيمجف :ةفاكامأ :ىدسلا لاق

 "1/ 4 رفكلا ىف ةدايز ءيسنلا امنإ

 رهشأ ةثالث اوثكمي نأ مهيلع دتشي برعلا تناكو «روهشلا ئسني ؛(ةماّمُأ ابأ )ىنكي(فوع

 تمرحو مرحملا تللحأ دق ىنإ :لاقف ريغي نأ دحأ دارأ اذإف ءضعب ىلع مهضعب ريغي ال

 ىف موقي مث «ةنسألا اوعضوو اودمع رفص ناك اذإف ؛مرحملا ىف سانلا لتاقيف .هناكم رْفَص

 4١ 4 ًالاقتو ًافافخ اورفنا

 هنأ اومعز لجر ءاج :لاق ءىدسلا نع «خيشلا ىبأ نع «متاح ىبأ نبا جرمخأ

 «ىبأف هل نذأي نأ هلأسو هيي ىبنلا دصقي  هيلإ اكشف انيمس اميظع ناكو ,(دادقملا 7

 ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءاقعضلا ىلع سيل ا :لاقف هللا اهخسنف «ةيآلا هذه تلرنف

 .20 4 جرح نوقفني ام نودجي ال نيذلا..

 .9 ابيرق ارفسو ءاهنوبلطي ايند :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا ج رخأ

 ه٠ 4 لبق نم انرمأ اتذخأ دق اولوقي ٌةبيصُم كبصت نإو مهّوَسَت ةَنَسَح كبصُت نإإ»

 ةبيصم كبصت نإو «كلذ مهءاس املاس كّدرو هللا كرفظأ نإ :ىدسلا لاقءهنعو
 .200 مهبيصت نأ لبق دوعقلا ىف انرمأ انذحأ دق :اولوقي

 ه١ 4 انل هللا ّبَتَك امالإ انبيصي نل لقط

 )١( نايبلا عماج ىف ىدسلا نعراثآ درت مل (85) ةيآلا ىتح (3730) ةيآلا نم 2؟71//١ 4 قباسلا ردصملا .

 .؟11//» روشنملا ردلا (؟)

 .517/9 ىناعملا حور 2954/5 ريدقلا حتف ىف دانسإ نودبو 25 47/8روثنملا ردلاء"ه53/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت (©)

 1 .؟ 45/8 روشنملا ردلا (5)

 .؟ 1459/8 قباسلا ردصملا (ه)
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 .6 انل هللا ىضق ام الإ :ىدسلا لاق هنعو

 ه5 4 نورفاك مهو مهسفنأ قهرتو ايندلا ةايحلا ىف اهب مُهَبَذَعِيل هللا ديري امنإ )»

 ميدقت اهيف ةيآلا هذهو«نورفاك مهو ايندلا ةايحلا ىف مهسفنأ قهرت:ىدسلا لاق ءهنعو

 هال # نوحمجي مهو هيلإ اولول

 . 29 نوعرسي :ىأ «# نوحمجي ]ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 5137 4 نينمؤم

 نإو ءانفارشأو انرايخل ءالؤه نإ هللاو :لاق نيقفانملا نم الجر نإ :ىدسلا لاق «هنعو

 ىعسف «رامحلا نم رشأ تنألو ءقحل هِيَ دمحم ل وقي ام هللاو :لاقف « راصنألا نيملسملا

 ىذلا ىلع كلمح ام » :لاقف ء«هاعدف هيلإ لسرأف «هربخأف هلَِع ىبنلا ىلإ لجرلا اهب

 'بذكو قداصلا قدص مهل :لوقي ملسملا لجرلا لعجو «فلحيو نعتلي لعجف (؟تلق.

 0 ةيآلا هذه هللا لزتأف «بذاكلا

 4 4 ةروس مهيلع َلّرَتَت نأ نوقفانملا ٌرَذدَحَي

 تمدق ىنأ ول تددو هللاو :نيقفانلا ضعب لاق :لاق ىدسلا نع«ىبطرقلا جرخأ

 .6* ةيآلا تلزنف ءانحضفي ءىبش انيف لزني الو «ةدلج ةئام تدلجف

 +8 4 مهقالخب اوعتمتسافإ»

 .29) مهبيصنب : ىأ 4 مهقالخب »:ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .51/0/؟ ريدقلا حتف 27 69/7 روغنملا ردلا )١(

 .7 55/9 روفنملا ردلا (؟)

 ."1/8/؟ ريدقلا حتف اه ١/9 روفنملا ردلا (©)

 ظ .537/8/7 ريدقلا حتف 2 ه9/ روغنملا ردلا (5)

 ظ .7:074/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 ظ ماا ريدقلا حتف 2555/8 روغنملا ردلا (5)
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 7 4مهيلع ظّغاو نيقفانلاو َراَفُكلا دهاج ىبنلا اهيأي ا

 نيقيرفلا ىلع ظلغاو «لوقلاب نيقفانلاو ءفيسلاب رافكلا دهاج :ىدسلا لاقء«هنعو
 .02) 4# راَفْكلا نم مكنوُني نيذلا اوُنتاق ل: :اهدعب لزنأف اهخسن مث ءاعيمج

 ' 4اانمل اب ارصر#

0 

 ١ 4 ا ف نا رص نعبس هل رفعت نإ مهل تغتسل متر تس

 ل ف ةرم نيعيسو ىداحإ هل ترفغتسا نإ ملعأ ولا اا
 :هللا لزنأف «مهروبق ىلع مايقلاو «نيقفانملا ىلع ةالصلا هللا خسنف «هيلع ىلصف .(تلعفل

 ةمزعلا تلزنو 4 ةيآلا 14 .. هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصتالو 9 .

 ةروس ةيآلا 4 مهل ترفغتسأ مهيلع ءاوس ف : ىلاعت لاقف « نيقفانملا ةروس ىف
 . (* 5 ةيآ نيقفانملا

 /5 4# مهسفنأ قهرتو له

 .() ايندلا ةايحلا ىف مهسفنأ قهرت :لاق

 م0 4 فلاولا عم اونوُكي نأب اوضر
 .©© ءاسنلا تدعق امك اودعقي :لاق ءىدسلا نع«متاح ىبأ نبا جرخأ

 ٠ 4 مهل نَدويل بارعألا نم نورذعملا ءاجو إذ

 نيذلا ىأ ديدشتلاب اهأرق نمو «نرقم ونب مه ةفيفخ اهأرق نم :ىدسلا لاق ,هنعو

 .0©2 قحب رذع مهل سيل ءىشب اورذتعا

 )١( ىناعملا حور 55/8/79 روثنملا ردلا 870/7

 )١( ريدقلا حتف 2554/9 روثملا ردلا ,07/6# ميظعلا نآرقلا ريسفت 5/4/9.

 ْ )©( نايبلا عماج (4) 1 551/7 روغنملا ردلا 5 41/1١ 4.

 ) )5روشنملا ردلا (5) .0-79/؟ ريدقلا حتف 2357/7 روشنملا ردلا 9//7517.
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 94 4 4 مكر ابخأ نم ُهّللا انأبت دق

 .الابخ الإ انومتدز ام متجر خ ول :انربخأ :ىدسلا لاق «هنعو

 40 4 سجر مهنإ مهنع اوضرعأف وف
 رمأ امك مهنع اوضرعأف ؛مهوسلاجت الو ,مهوملكت ال ىأ :ىدسلا لاق ءهنعو

 ,0"2هللا

 4/8 4 ًامرغَم قفني ام ذختي نم بارعألا نمو إف

 .()كالهلا مكب صبرتيو ءاهمرغي ةمارغ هللا ليبس ىف قفني ام َدَعي :ىدسلا لاق «هنعو

 ٠١ # ائيس رخآو ًاحلاص ًالمع اُطَلَخ مهبوذب اوُقرَمعا نورخآو )ف

 ؛) ههبولق نكسي كرافغتسا نإَف ءمهل رفغتسا :ىدسلا لاق «هنعو

 ٠١5 4مهيلع بودي امإو مُهِبْذَعي امإ هللا رمأل نوجرُم نورخآو

 ع ةيصعم ىلع مهتيمي :# مهبذعي امإ ا8:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق هنعو

 , نيذلا ةثالثلا ىلعو 18:لاقف اهخسن مث مهرما ًاجرأف :# مهيلع بوتي امإو ل: هلوقو

 , © ةيآلا # .. اوفّلخ

 ٠١٠ «نينمؤملا نيب ًقيرفتو ًارفكو ًارارض ًادجسُم اوذختا نيدلاو )ف

 ءابق دجسم ىف نولصي اوناك ءابق لهأ نإف ءءابق لهأ اوراض :ىدسلا لاق هنعو

 .هيف اولصو هنورضحي نم ءابق دجسم نم لق دجسملا ىنب املف « مهلك

 ٠١7 4 ىنسحلا الإ اندرأ نإ نفلحيلو ظ

 .7//595 ريدقلا حتف 2578 روشنملا ردلا )١(

 .؟ 55/9 روشنملا ردلا (5)

 577/7 يىناعملا حور 77/5 روشنملا ردلا (*)

 .70/ه/8 روشنملا ردلا (5)

 .407/؟ ريدقلا حتف «,5717/9 روشنملا ردلا (ه)
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 .20 ريخلا الإ اودارأ ام اوفلح :يدسلا لاق «هنعو

 ١١١4 مهبولق ىف ةيبر اوني ىذلا مهتايبب لازيالإ»
 رفك :ىأ 4ةسير )>:ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «نايفس نع «دمحأ ىبأ نع

 لوقت امف:لاق ءال :تلق .كسشلا :لاق 4 مهبولق ىف ةبير اونب ىذلا مهناينب لازي ال )>: ىلاعت

 ال اولعج ؛مالسإلا اولخد املف ءاونب نيحرافك مهو ءارارض ادجسم اونب موقلا :تلق ؟تنأ

 نكن مل انتيل اي :اولاقف هل اوعجارتف ءكلذ نم ةقشم مهبولق ىف عقيف ءنوركذي نولازي

قف ءاومدنو «ةقسثم مهبولق ىف كلذ عقو هوركذ املك و ءانلعف
 .©"0 هللا رفغتسا :ميهاربإ لا

 ١١١ 4 مهلاومأو مهَّسْفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ

 .«© ةيآلا 4 .. ءاقعضلا ىلع سيل ل :ىلاعت هلوق اهخسن :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١١ 4 هّللا دودحل توظفاحلاو

 تلزنو «ضرتفا ىتلا هللا ضئارفل نوظفاح :لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 . 29 اوزغي مل نيذلا نينمؤملا ىف ةيالا هذه

 ١١9 4 نيقداصلا عم اونوُكو
 . «ةعيبر نب ةرارمو «كلام نب بعك عم اونوك :لاق «ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 . 29 ةيمأ نب لالهو

 ١١١ 4« بّصَن الو ًاَمَظ مهُبيصُيال مُهّنأِب كلذ »

 2 ءانعلا :بّصنلاو ءشطعلا :ًامّقلا :لاق ءىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١١5 # مهسجر ىلإ اسجر مهتدازفإ

 4 مهسجر ىلإ ًاسجر له: ىلاعت هلوق ىف لاقءىدسلا نع«ىسولالا جرحخأ ٍ

 .«32ههكش ىلإ اكش:ىأ

 ) )1١روغنملا ردلا »/71070.
 )١( نايبلا عماج 4 ١/ »44نآرقلا ماكحأل عماجلا  »8١٠١5/4ريدقلا حتف 2805 ,70./؟ ميظعلا نآرقلاريسفت

 "هه

 .7/81/7 روشنملا ردلا (1) . 310/17 ىناعملا حور 2773/5 روثنملا ردلا (©)

 79 ١/7 روثنملا ردلا (7) .899/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (17) 2.78/8 قباسلا ردصملا (ه)

 584/7 ىناعملا حور (8)

 5 ا/



 () سنويةروس

 ١ 4 مهّبر دنع قدص َمَدَق مهل إذ
 (”ههبر دنع هيلع نومدقي :لاق ءىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأ

 0 4 رون رمل ءايض سمشلا لعب ىذا وهف

 وهو ءراهنلا نم ليللا فرعي ىك رمقلا ةئيهك سمشلا لعجي مل :ىدسلا لاق «هنعو
 . 29 4 ةرصبم راهنلا َةيآ اناعجو ليَللا ةيآانوحَمَف : ىلاعت هلوق

 ١١ 4 هلبق نمرمُع مكيف تل دقف »
 ىأرو «ىحولا لبق ةنس نوعبرأ ىهو ءركذأ ملو مكيلع لتأ مل :ىدسلا لاق (هنعو

 نيتسو نيتنثا نبا وهو ىفوتو «ةنيدملاب ارشعو «ةكمب نينس رشع هيلإ هللا ىحوأونيتنس ايؤرلا

 , (9ةنس

 ١ 4 سال ةدحاو ألا سأل ذاك موز

 .20) مهنيب ب ضل ةمايقلا موي ىلإ مهلجأ-

 ب (ةدايزو سلا اوثسحأ يدلل

 :ىنسحلا © ةدايزو ىتسحلا :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 . 29 لجو زع برلا هجو ىلإ رظنلا :ةدايزلاو «ةنجلا

 مصاع نم هللا نم مهل ام لذ مُهُفَهَرَتو اهلثمب ةئيس ةئيس ءازج تائيسلا اوبَسك نيذلاو ف
- 
2 

 ؟٠1 4 املْظُم ليللا نم ًاعطق مههوجو تيشغأ امئأك

 :© اهلثمب ةئكيس ءازج لذ «رئابكلا اولمع نيذلا :لاق «ىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأ

 )١( .نايبلا عماج ىف ىدسلا نعراثآ اهب دري مل سنوي ةروس ١ ) )5روشنملا ردلا /5٠00.
 ) )6روثنملا ردلا 8/١ ٠* 2ريدقلا حتف 175/5 .

 ) )5روغنملا ردلا */ 5 ٠* 2ريدقلا حتف 2451/5 4537 .

 ريدقلا حتف 205/9 روشنملا ردلا (ه) 4537/5 .

 ) )5ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/5  »4١روثشنملا ردلا 7.05/8
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 تّيشغأ امّنأك ٠) :ىلاعت هلوق ىه :ةلذلا 4 ةّلذ مهقهرتو :هلوقو ءرانلا ىه

هذهو .داوسلا :عطقلاو 4 املّظم ليللا نم اعّطق مههوجو
 ىف ىتلا ةيآلا اهتخسن ةيآلا 

 . 20) 4ةكيس بسك نم ىلب إ»:ةرقبلا ةروس

 ٠" 4 تقّلسأ ام سفت لُك ولبت كلانه

 :ىدسلا اهأرقو ءايندلا ىف تمدق ام سفن لك عبتت :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 . 299 عبتت : ىأ(ولتت»

 ىلوم هللا# :ىلاعت هلوق اهخسن ةيآلا هذه :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأو

 .(0ةيآلا 4 ..اونمآ نيل

 8/ 4# مهبولق ىلع ددشاو إذ

 ىدحإ ةيآلا هذه تناك :لاق ىدسلا نع«ىبطرقلا جرخأ
 .(؟)ءستلا ىسوم تايآ

 1١ #4 تيصّع دقو نآلأ »

 نآلأ :هل لاقف «هريعُيل ليئاكيم هيلإ هللا ثعب :لاق ؛ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 .تيصعدقو

 47 ةيآ َكَفلَخ نمل توكتل ١

 .0©2 ليئارسإ ىنبل ةيأ :ىدسلا لاق «هنعو

 ايلا ةايحلا ىف ىزخلا باذع مهنع انش اونمآ اك سنوي موق الإ ف

 9/8.14 نيح ىلإ مهانعتمو

 0 30 4 تح ىلإ ليل ار ف ةيدسلا نع ىطرتلا جرضأ

 . ةلجد ءيطاش 09 (ىونين»

 )١( ريدقلا حتف 7.7/7 روثنملا ردلا 1437/5 5.

 .51177/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 . 478/7 ىناعملا حور 2” ١ //روشنملا ردلا (5)

 .5517/4نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
 . 7774/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5) 738/8 روشنملا ردلا (ه)

 ل



 ٠١١ 4« نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا ىنغت امو

 موق دنع : ىأ 4 نوشضؤي ال موق نعل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ىنغت امف ٌةغلاب ةمكح :ىلاعت هلوقب ةيآلا هذه تخسنو ءنونمؤي ال

 .©20ه4 رذتلا

 ٠١1 4 هلضفل دار الف ريخب كدري نإو إذ
 , ©0ةيفاعب : ىأ « ريخب كدري نإو :هلوق ىف ىدسلا لاق

 5١8/9. روثنملا ردلا (5) . ها: رمقلا 09

0 



 دوه ةروس

 ١ «رلاز
 .20) نآرقلل مسا“:# رسل ا :لاق «ىدسلا نع «ىسولألا جرخأ

 / 4 نوئزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو إف

 .(0 هب اوءزهتسا ىذلا بادذعلا عقو :لاق «ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهَعنيزو ايسّدلا ةايحلا ديري ناك نم )ف

 ١ (دوسخي

 00 ىلع قا هخست مث ثوصقنبالاه مهو لولو

 ١4 4 هّللا ليبس نع نودصَي نيذلا إف

 مث «سانلا هنع شيرق تدص (هّنِيَع دمحم وه :ىدسلا لاق «هنعو
 دمحم ىلإ عجر

 « كموق الو تنأ اهملعت تك ام كلي هيحوُ بقل ءابنأ نم كلت: ىلاعت لاقف

 رح # اريخ هللا مهيتؤي نآ )»

 .2 انا : ىأ ًاريخ إف: ىلاعت هلوق ىف :لاق ءىدسلا نع ىناكوشلا جرخأ

 47 4هتباحون ىدانوإ»

 .©07تكس ءاهو فلأب «هانبا حون ىدانو ٠:ىدسلا اهأرق :ىسولألا لاق

 .5/45/5 ريدقلا حتف 25 5/# روغنملا ردلا (5) .6 ٠ ه/9 ىناعمل حور (1)

 .585/7 ريدقلا حتف © *8/# روشملا ردلا (©)

 . 1457/7 ريدقلا حتف 239/8 روثنملا ردلا(4)

 .ه 47/7 ىناعملا حور 5 ريدقلا حتف (5)

 .56 14/9 ىناسعملا حور (5)



 ,(0١0كرصشم :ىأ 4 راّبَج )» :ىلاعت هلوق ىف لاق «ىدسلا نع«متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١ امال لم اواو

 ا ىلع داع تنعل ! الإ داعدعب

 51١ 4 ضرألا نم مكاشنأ وه

 مكقلخ :ىأ «ضرألا نم مُكأشنأ إ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع .خيشلاربأ جرعأ
 9 ضرألا نم

 ءاج نأ تبل امف مالس لاق ًامالس اولاق ىرشُاب هاري النسر تءاج دلو )ف
 55 © ذينح لجعب

 وهف.فضرلا ىف هاوش مث هحبذ :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع ٠

 ناسحلا ناملغلا ةروص ىف اكلم رشعدحأ اوناك :لاق ءىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأو
 .©© عراب لامجو ةءاضو ووذ .هوجولاو

 فَخَتال اولاق ةفيخ مهنم سسجوأو مُهَّركت هيلإ لصت ال مهيديأ ىأر املف

 ٠٠١ 4 طول موق ىلإ انلسرأ اَنِإ

 موق كلهتل ةكئالملا هللا ثعب :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع دامح نب ورمع نع

 مهآر املف «هوفيضتف ميهاربإ ىلع اولزن ىتح بابش لاجر ةروص ىف ىشمت تلبقأف «طول

 مهاتأو ءفضرلا ىف ذ هاوش مث هحبذف ءنيمس لجعب ءاجف .هلهأ ىلإ غ ارف ؛مهلجأ ميهاربإ

 .ا0//1 روشنملا ردلا )١(

 )١( ريدقلا حتف 0773/7 روثنما ردلا 46 ./؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 6

 1/86 روقنملا ردلا (*)

 ىوسشم فوضرم ءاوشو «رانلا ىلع ةامحملا ةراجحلل  نوكسف حتفب - فضرلاو هشماهبو ؛١/5866© نايبلا عماج( ؛)
 .ه١8 */88١: ىناعملا حور .ةفضرلا ىلع

 .5؟9-/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)



 اي :اولاق «# نولكأت الأ إ :لاق مهيلإ هبرق املف « مهمدخت ةّراس تماقو ءمهعم دعقف

 نوركذت :لاق ؟ هنمث امو :اولاق ءانمث اذهل نإف :لاق «نمثب الإ اماعط لكأت ال انإ ,ميهاربإ

 نأ اذهل قح : لاقف «ليئاكيم ىلإ ليربج رظنف ؛هرخآ ىلع هنودمحتو هلوأ ىلع هللا مسا

 . اليلخ هبر هذختي

 مهنم سجوأو ءمهنم عزف «نولكأي ال :ىأ 4 هيلإ لصتاال مُهّيديأ ىأر ملف لل: :هلوقو

 ابجع :تلاقو تكحض «مهمدخت ىه تماقو مهمركأ دق هنأ ةراس هيلإ ترظن املف «ةفيخ

 اهل لاقف ,©') انماعط نولكأي ال مهو ءمهل ةمركت انسفنأب مهمدخن انإ ءالؤه انفايضأل

 ءابجع اههجو تبرضف «بوقعي قاحسإ ءارو نمو ؛قاحسإ همسا دلوب ىرشبأ :ليربج

 انأو دلأأ ] :تلاقو ١5 ةيآ تايراذلا ةروس * اههجو تّكصف :ىلاعت هلوق كلذف

 رمأ نم نييجعتأ اوُلَق ط 01/1 ةيآلا 4 بيجع ٌءىشَل اذه نإ ًاخيش ىلعَب اذهو زوُجع

 هديب ذخأف ؟كلذ ةيآ ام ةراس تلاق /7ةيآلا 4 تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو هللا ةمحر هللا

 .(9 احيبذ أذإ هلل وه :ميهاربإ لاقف ءرضخأ زتهاف هعباصأ نيب هاولفءاسباي ادوع

 ٠ 4 4 طول موق ىف انُئداجُي ىرشبلا ةتءاجو عوّرلا ميهاربإ نع ّبَهَذ املف اي

 طول موق ىلإ انلسرأ انإ اولاق ؟نولسرملا اهيأ مكيطخ ام :وي ميهاربإ لاق :ىدسلا لاق

 .ال :اولاق ؟مهنوكلهتأ ؛ :نيملسملا نم ةلام اهبف ناك نإ مير + :لاق ءطول موق ىف مهلداجف

 نم ةرشع مهيف ناك نإ مهبذعن ال :اولاقف «نيملسملا نم ةرشع غلب ىتح طحي لزي ملف

 نم تيب لهأ الإ اهيف سيل هنإ 77 ةيآلا# اذه نع ضرعأ ميهاربإ ايل : اولاق مث ,نيملسملا

 تلاقف « «4 طول موق يف انئداجُي اذ :ىلاعت هللا لوق وهو «هتيب لهأو ءطول وه «نينمؤملا
 ريغ باذع مهينآ مُهَلإو كب رمأ ءاج دق نإ اذه نع ضرعأ ميهاربإ اي ل :ةكئالملا

 . 20207 «دودرم

 حور؛457 450/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو « انماعط نولكأي الو :هلوق ىلإ « هيلإ ترظن املف» :هلوق نم )١(

 .5 85/9 ىناعم ا

 .5/15/5 ىناعملا حور «8 8 ١ /* روثنملا ردلا 16 نايبلا عماج (؟)

 ؛«قاحسإب اهل ةكئالملا ةراشب عمو ةصقلا ةيقب عم قستي ال بيرغ لوق « ًاحيبذ ًاذإ هلل وه ميهاربإ لاقف ؛ :هلوقو

.ملعأ هللاو ,ةحيحص تسيلو «قايسلا ىف ةسوسدم اهنأ نظلا بلاغو «بوقعي قاحسإ ءارو نمو
 . ( رشانلا ) 

 4/١ 1١. نايبلا عماج (©)



 ٠/٠/4 بيصع موي اذه لاقو اعرَذ مهب قاضو مهب ءىس ًاطول انس تءاج الو
 ,راهنلا فصن اهوتأف «طول ةيرق وحن ميهاربإ دنع نم ةكئالملا تجرخ :ىدسلا لاق

 مسأ :ناتنبا هل ناكو ,2).اهلهأل ءاملا نم :ىقتست طول ةنبأ اوقل ,مودس رهن اوغلب املف

 معن : :تلاق ؟لزنم نم له «ةيراج اي :اهل اولاقف (اترغز ١:ىرغصلاو «(« ايثر »:ىربكلا
 ىماعبأ اي :تلاقف «ءاهابأ تنأف ءاهموق نم مهيلع تقرف ؛ مكيتا ىتح اولخدت ال مكناكمف

 كموق مهذخأي ال « مهنم نسحأ موق هوجو تيأر ام «ةنيدملا باب ىلع نايتف كدارأ

 تيب لها الإ ملعي ملو ؛مهب ءاجف ءالجر فيضي نأ هوهن هموق ناك دقو , مهوحضفيف

 لثم تيأر ام الاجر طول تيب ىف نإ :تلاق ءاهموق تربخأف هتأرما تجرخف طول

 7/4 مكل رّهطأ نه ىتانب ءالؤه موق اي لاق

 نه ىتانب ءالؤه :لاق ؟نيملاعلا نم ادحأ فيضت نأ كهنن ملوأ :اولاق :ىدسلا لاق
 .©20؟ ديشر لجر مكنم سيل وأ «نيلعاف متنك نإ مكل رهطأ

 مهيلع ضرع :ةيآلا هذه ىف ىدسلا نع ءركاسع نباو ايندلا ىبأ نبا جرخأو

 , (© هتمأ ءاسن

 ٠/9  ديرن ام مّلعتَل كنإو
 . 0"2لاجررلا ديرن انإ :اولاق :ىدسلا لاق

 ٠١/ 4 ديدش نكر ىلإ ىوآ وأ »
 أقف ؛هيحانج مالسلا هيلع ليربج طسب ذكتيحو « مكلاتقل ديدس دنج ىلإ :ىدسلا لاق

 ىف نإف «ءاجنلا ءاجنلا :نولوقي ءانايمع ضعب رابدأ ىف مهضعب سودي اوجرخو :مهنيعأ
 ًانسمطف هفيض نع هوذوار دقلوإل:ىلاعت هلوق كلذف ءضرألا ىف موق رحسأ طول تيب

 رسأف كيلإ اولصي نأ كبر لسر انإ :طولل اولاقو 11ةيآ رمقلا ةروس 4 مهنيعأ

 ١١( نايبلا عماج ١8/1١٠  2.5نايبلا عماج (؟) .51؟  »417 54١8/1روثنملا ردلا 141/7"

 ىربطلا خيرات ىف رثألا اذه درو :ركاش دمحمدومحم ذاتسألا لاقو ١/١5 4ءوفيهة نم الدب نيعلاب «اترعز

 ىف :ىلإ ( .. هموق ءاجف » هلوقو ؛«نيغلا» ١ ىف درو هلك رثألاو ,”*5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو «ىشملا

 ميظعلا نآرقلا ريسفت ١/ .4 57روغنملا ردلا 7 / 41" .

 نايبلا عماج (؟) © ١/ )5( . 1١55.ه9/.9 ىناعملا حور ؛517/5 ريدقلا حتف 2747/7 روشنملا ردلا

 ) )5نايبلا عماج ١/ »4 11.015/؟ ريدقلا حتف .45؟/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت
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 .2) 4 مهَباصأ ام اهبيصُم هنإ كتر ما الإ دحأ مكنم تفتلي الو ليللا نم عطقب كلهأب

 مهوكلهأ :طول لاقو «مامشلا نم هللا مهج رخأف :4 نورَمؤت ثيح 3 ثيح اوضماو )» :هلوقو

 ناك نأ املف ١ ةيآلا «بيرقب حبصلا سيلأ 8 « «حبصلاب الإ رمؤن مل انإ :اولاقف «ةعاسلا

 - 4 رحسب مهانيجن طول لآ الإ !ظ:هلوق كلذف هتأرما هعمو :هلهأو طول جرح «رحّسلا

 .9(2 ةيآرمقلا ةروس

 87 4 ليجس نم ًةراجح )»
 29 ةراجح ىف نيط ىأ :ىدسلا لاق

 8 4 ديعبب نيملاَّظلا نم ىه امو كبر دنع َةَمَوَسُم

 ديعبب برعلا ةملظ نم ىه امو «ةمّتَحم :ىأ 6# ةَموسم ]ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ا .(4) اهب اوبذعيف اوبوتي مل نإ

 عبس نم ضرألا علتقاف ليربج لزن طول موق ىنعي  اوحبصأ امل :ىدسلا لاقو
 تاوصأو ؛مهبالك حابن ءامسلا لهأ عمس ىتح ءايندلا ءامس غلب ىتح اهلمحف ؛نيضرأ

 ةيآ مجنلا ةروس -#ىوهأ ةكفتؤملاو »:ىلاعت هلوق كلذف « مهلتقف ءاهبلق مث .مهكويد

 هيلع هللا رطمأ ءضرألا طقسأ نيح تمي مل نمف «ليربج اهب ىوهأ نيح ةباقنملا :ىأ_هع

 انلعجإل :ىلاعت هلوق كلذو «ضرألا ىف اًذاش مهنم ناك نمو «ةراجحلا ضرألا تحت وهو

 .2*هلتقيف رجحلا هيتأيف ثدحتي لجرلا ناكف «ىرقلا ىف ىف مهتعبت مث ,# اهلفاس اهيلاع

 4 4 ىقاقش مُكَمِرحْي الط
 .(0ىتوادع ىأ :ىدسلا لاق ىبطرقلا جرخأ

 94١  ًافيعض انيف كارل انإو ل

 )١( نايبلا عماج ©١/411.

 .54 5/5 روغنملا ردلاب درو« بيرقب » :هلوق ىلإ « طول لاقو ؛ :هلوق نمو «؟ 47/١ نايبلا عماج (؟

 . 1535/١8 نايبلا عماج (*)

 .4 45/3١8 قياسلا ردصملا (4)

 .511//؟ ريدقلا حتف «* 4 هر" روثنملا ردلا ءهد/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت «4 47/١ نايبلا عماج (0)

 0775/7 ريدقلا حتف 7 437/ روثنملا ردلا 2407/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت :©*19/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 .501/* ىناعملا حور



 .©9 انتفلاخم ىلع مهب ردقت ناوعأو دنج كل سيل اديحو ىأ :ىدسلا لاق «هنعو

 47 «ًايرهظ مكءارو هومتذختاو

 ملو هوعيطت ملف ,مكروهظ ءارو هومتلعج :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ '
 .(0هوفاخت

 949 4 ةمايقلا َمويو َةَنعَل ايندلا هذه ىف اوعبتأو ف

 - نعل الإ نوعرف دعب ىبن ثعبي مل :لاق ءىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ
 . © رانلا ىف ىرخأ ةنعل هديزي ةمايقلا مويو ؛هناسل ىلع  نوعرف

 ٠١١ 4 قييشو ريفز اهف مهلا ىفذاو قش نيذلا "ف

 مهتدهم الو مهري لا نكي مل ومطو اورفع نذل نإ و :ةنملاب لوألا ءاهخسنف

 بجوأو ءاهنم اوجرخي نأ رانلا لهأ ءاجر بهذف  اهيف نيدالاخ منهج قيرط الإ . ًاقيرط

 تماد ام اهيف نيدلاخ ةنجلا ىفف اودعس نيذلا امأو ل :ىلاعت هلوق امأو ءدبألا دولخ مهل

 لزتأف ءاهخسن ام هللا ةئيشم نم كلذ دعب ءاجف ٠ . م ةيآلا - «ضرألاو تاومسلا

 مهل بجوأفةيآلا#.. تانج مهّلخ دنس تاحلاصلا اوُلمعو اونمآ ن نيدّلاوإ :ةنيدملاب

 .(©دبألا دولخ

 ١١1 4 ضرألاو تاومّسلا تماد ام اهيف نيدلاخ إف

 .«©)اهضرأو ةنجلا ءامس :لاق ءىدسلا نع«خيشلا وبأو متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١١ 4 ترمأ امك مقتساف

 . © هتمأ دارملاو هلي ىبنلل باطخلا :لاقءىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .9//74 روشنلا ردلا «”* 15/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 . 748/9 قباسلا ردصملا (5) .؟ 58/9 روقنملا ردلا (0)
 .51 9/7 ىناعملا حور ؛5 707/5 ريدقلا حتف ««ه٠ ./8 روثنملا ردلا 4 /؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 515/8 ىناعملا حور «5717/؟ ريدقلا حتف «”5 ٠/8 روثنملا ردلا (ه)
 ."م#مم/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)



 فسويةروس

 ىتب اي لاق . نيدجاس ىل مهتيأر رمقلاو سمشلاو ًابكوك َرَشَع دحأ تيأر ىنإ تبأاي )»

 ه ,4 4 ًاديك كل اوديكيف كتوخإ ىلع كايؤر صّصقتال

 :لاقءىدسلا نع «ءكيرسش نع «زيزعلا دبع نع «ثراحلا ىنثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 . () هل ادوجس هتوخإو هيوبأ ىأر

 7 تنام ليحار همأ نأل ؛هتلاخ :رمقلا :ىدسلا لاق ىسولألا جرخأو

 بح اوأر ل هتوخإ هداسح ؛ءاعأو فسوي دمه تاكف مالا بوقعي لو :لاق ىدسلا

 «نيدجاس هل مهأر رمقلاو سمشلاو ابكوك رضع دحأ نأك مانملا ىف فسوي ىأرو هل هيب

 . 20 ةيآلا # .. صصقت ال ىنب اي إف :لاقف اهب هابأ ثدحف

 * 4 ثيداحألا ليوأت نم كمّلعُيو

 ريبعت :لاق 4 ثيداحألا ليوأت :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ءىسولألا جرخأ
 1 (©90 ايؤرلا

 ٌةَبصع نحنو ان انيبأ ىلإ بحأ هوخأو ْفُسوُيَل اولاق ذإ
 8 4 نيبم لالض ىفل انابأ نإ

 . ("9انرمأ نم لالض ىف انابأ نإ :اولاقو «ةرشع اوناكو «نيماينب نونعي :ىدسلا لاق

 4 4 نيحلاص ًاموق هدعُي نم اونوكتو إل
 . () مكعينص وأ متعنص امه نوبوتت :ىدسلا لاق

 ٠١ 4 مهنم لئاق لاق )ط

 )١( نايبلا عماج © ١/ »557ريدقلا حتف «4/5 روثنملا ردلا 5/7
 )١( ىناعملا حور 4/١١ نايبلا عماج (؟) ١/ 058روثنملا ردلا /8.

 ) )8ىناعمل حور ١6/4. 2روشنملا ردلا .6 77/18 نايبلا عماج (ه) 4 /4.

  3١روشنملا ردلا هد نايبلا عماج 5/15



 . 20 اذوهي وه :ىدسلا نع ,ىسولألا جرخأ

 ١7 4 بعليو عني ًادغ انعم هلسرأ )»

 . ")و هليو طشني :4 بعليو عريف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نيل اولاق . نولفاغ هنع معنأو بذا هلْكأَي نأ فاخأو هب اوبهذت نأ ىننزحَيل ىنإ لاق )»

 ١ +١ «نورساخل ًاذإ انإ ٌةبصع نحنو بئذلا هّلكأ

 ةيربلا ىلإ هب اوزرب املف , ةمارك مهيلع هبو هوجرخأف مهعم هلسرأف :ىدسلا لاق

 ءاميحر مهنم ري ملف «هبرضيف رخآلاب ثيغتسيف هبرضي هوخأ لعجو «ةوادعلا هل اورهظأ
 كنباب عنص ام ملعت ول ءبوقعي اي «هاتبأ اي :لوقيو حيصي لعجف «هنولتقي اوداك ىتح هوبرضف
 اوقلطناف «هولتقت ال نأ اقثوم ىنومتيطعأ دق سيلأ :اذوهي لاق .هنولتقي اوداك املف ؟ءامإلا ونب

 اوعزنو هيدي اوطبرف رثبلا ريفشب قلعتيف ءرثبلا ىف هنولدي اولعجف ؛هوحرطيل بجملا ىلإ هب
 سمشلا عدا :اولاقف .بجلا ىف هب ىراوتأ ىصيمق ىلع اودر :هاتوخإ اي :لاقف .هصيمق
 غلب اذإ ىتح رئبلا ىف هولدف ءائيش رأ مل ىنإ :لاق «كسنؤت ابكوك رشع دحألاو رمقلاو

 لعج رعبلا ىف ذ هوقلأ املف ءاهيلع ماقف ءاهيف ةرخص ىلإ ىوآف ءتومي نأ ةدارإ هوقلأ ءاهفصن

 «هولتقيف «ةرخصب هوخضري نأ اودارأف «مهابلف ,مهتكر دأ ةمحر اهنأ نظف «هودانف «ىكبي
 . "9هاعطلاب هيتأي اذوهي ناكو ؛هولتقت ال نأ اقثوم ىنومتيطعأ دق :لاقو ؛مهعنمف اذوهي ماقف

 ١١ 4 نوكيي ءاشع مهابأ اوءاجو

 مكل ام :لاقو عزف مهتاوصأ عمس املف «نوكبي ءاشع مهيبأ ىلع اولبقأ :ىدسلا لاق

 انابأ اي إل: :اولاق ؟فسوي لعف امف :لاق . ال :اولاق ؟ءىش مكمنغ ىف مكباصأ له «ىنب اي
 نيأ :لاقو .هتوص ىلعأب حاصو خيشلا ىكبف «ةيآلا #4 .. فسوي انكرتو قبتسن انبهذ انإ
 هاكب مث ؛ههجو ىلع هحرطف صيمقلا ذخأف ,بذك مد هيلع صيمقلاب هوءاجف ؟صيمقلا

 ١9/14 ىناعملا حور (1)

 407١/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2511/١ © نايبلا عماج (؟)

 ىطويسلا اهعبتأو غ8 - 4/4 روقنملا ردلاب لصتم قايس ىف ةلمتكم مالسلا هيلع فسوي انديس ةصق تدرو
 ةروس تدرو ( 54 « (5)نيتيآلا ادع .« ةروسلا ىف اقرفم ىدسلا نع متاح ىبأ نباو ريرج نبا هجرخأ ) :هلوقب

 .ىدسلا نع «طابسأ نع «ىزقنعلا ورمع نب نيسحلا نع ؛عيكو نبا نع :دانسإلا اذهب نايبلا عماج ىف فسوي

 درو ( ماقف ... ىلإ ...هنولدي اولعجف » :هلوق نمو «4877/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 5774/1 نايبلا عماج (؟)
 .5/5 روثنملا ردلاب



 . )2١ صيمقلا مد نم ههجو بضخت ىتح

 ١ 4« انل نمؤمب تنأاموإ»

 . "2انل قدصمب :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١8 4 بذك مدب هصيمق ىلع اوءاجو )»
 :مهيبأ ىلإ اولبقأ مث ءهمدب صيمقلا اوخطل مث منغلا نم ايدج اوحبذ :ىدسلا لاق

 اي «ىنب اي ؟هصيمق قرخي ملو همحل لكأ فيك !اميحرل بئذلا اذه ناك نإ :بوقعي لاقف

 . 29 ؟ءامإلاونب كب لعفام :فسوي

 هورّسأو مالغ اذه ىرشبب اي لاق ولد ىلدأف مهدراو اولسرأف ٌةراَيسَس تءاجو
 ١9 4( ةعاضب

 نم الجر ىدان لبحلا بحاص هآر املف .جرخف «لبحلاب فسوي قلعت :ىدسلا لاق

 امل :4 ةعاضب هورسأو إ» :ىلاعت هلوقو ؛مالغ اذه ىرشب اي :( ىرشب »هل لاقي هباحصأ

 انولأس نإ :الاقف ؛ةكرشلا مهنولأسيف «هانيرتسا :الوقي نأ ةقفرلا ىف اقرف نالجرلا هارتسا

 . © مهنيب ةعاضب هورسأف «ءاملا لهأ هانعضبتسا ةعاضب :انلق ؟اذه ام

 ١" 4 سخب نمشي هورشو)»
 . 29 مارح :ىأ # سخب ف :ىدسلا لاق :ىبطزقلا لاق

 ٠١ # ةدودعم مهاردإ

 . 29 امهرد نيرشع تناك :ىدسلا لاق هنعو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 07/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ءه/١/7© نايبلا عماج 7/ 47١روشنملا ردلا« 5/4.

 .8/5 روثنملا ردلا (؟)

 5/14 روشنملا ردلا 28٠/1١ نايبلا عماج (7)

 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو 5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو ( مالغ اذه ) هلوق ىتح« ١/١ ”نايبلا عماج (5)

 « (سابع نبا نع ةياور ىف الإ اذهب ةءارقلا هذه ريسفت ىلإ قبسي ملو بيرغ 9 :رثألا اذه نع ريثك نبا لاق 5

 .71// 5 ىناعملا حور «« ديعب وهو » :اضيأ ةءارقلا هذه نع ىناكوشلا لاق 2١ /* ريدقلا حتف ىفو

 .57./ 4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 .59285/5 قباسلا ردصملا(7)



 ؟١ 4# ًادلو ُهَدَخَتَت وأ انعفني نأ ىسع هاوثم ىمركأ

 «هتيب ىلإ هب قلطناف ءرصم كلم زيزعلا هارتشاف رصم ىلإ فسويب اوقلطنا :ىدسلا لاق

 . 290 ةيآلا # .. هاوقم ىمركأ )» :هتأرمال لاقف

 ؟؟ 4# هدشأ علب امو )»

 . 20 ةنس نيثالث غلب :ىدسلا لاق

 هّللا ًذاعم لاق كل تيه تلاقو باوبألا تقّلغو هسفن نع اهتيب ىف وه ىتلا هتدوارو ف

 ١ 4 ىاونم نسحأ ىبر هنإ

 4 كل تيه تلاقو )ل :هلوقو ؛هتبحأ :ىأ © هتدوار إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ىف هنوخأ الف ىديس هنإ :4 ىاوثم نسحأ ىبر هنإ إف :هلوقو «ةيطبقلاب ىهو « كل مله : ىأ

 , © هلهأ

 ولمس و َِع 5 010 ها

 ١ 4 4 هبر ناهرب ىأر نأ الول اهب مهو هب تمه دقلو

 «ىدسج نم رثتني ام لوأ وه :لاق !كرعش نسحأ ام ءفسوي اي :هل تلاق :ىدسلا لاق

 هتعمطأ ىتح هب لزت ملف .هلكأي بارتلل وه :لاق !كهجو نسحأ ام ,فسوي اي :تلاق

 وه اذإف « © هليوارس لحيل بهذو «باوبألا تقلغو تيبلا الخدف ءاهب مهو هب تمهف

 امنإف ءاهعقاوت ال .فسوي اي :لوقي ؛هعبصإ ىلع ضع دق تيبلا ىف امئاق بوقعي ةروصب

 عقوو تام اذإ هلثم اهتعقاو اذإ كلثمو «قاطي ال ءامسلا ىف ريطلا لثم اهعقاوت مل ام كلثم

 ال ىذلا بعصلا روثلا لثم اهعقاوت مل ام كلثمو ؛هسفن نع عفدي نأ عيطتسي ال «ضرألا ىلإ

 «هينرق لصأ ىف لمنلا لمخديف «تومي نيحروشلا لشم اهتعقاو نأ كلثمو «ةيلع لمعي

 )١( نايبلا عماج ١5/ 2315روثنملا ردلا 5/4

 )١( نايبلا عماج ١5/١9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 4377/7 .

 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو « ةيطبقلاب ىهو  :هلوق ىلإ « ..كل تيه تلاقو » :هلوق نمو .؟7١/55نايبلا عماج (*)

 1١7/84. روثنملا ردلا «475/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف هلك رثألا درور 5554 4

 .50/4 ىناعملا حور (5)

 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا .ةيطع نبا لوق كلذ ىف اقفاوم حصي مل اذه نأ ةيآلا هذهل هريسفت دنع ىبطرقلا ركذ (5)
 . ( رشانلا 89
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 «فسوي هحرطو طقسو ةهئنم هتجرخأ ىتح هتقرخف هفلخ نم هصيمق رخآْؤعب

 . )١( بابلا وحن دتشاو

 دارأ نم ءازجام تلاق بابلا ىدّل اهَدّيَس ايقلأو ربد نم هصيمَق تّدَقو بابلا اقبَتساو

 ؟ه 4 ميلأ باذع وأ نجسي نأ الإ ًاءوس كلهأب

 دارأ نم ءازج ام :تلاق هتأراملف «هعم اهمع نباو بابلا دنع اسلاج ناك :ىدسلا لاق

 لب :فسوي لاق . هصيمق تققشف ىسفن نع هتعفدف ءىسفن نع ىندوار هنإ ؟اءوس كلهأب

 :اهمع نبا لاقف « "7ىصيمق تقشف «ىنتكردأف ءاهنم تررفو «ىسفن نع ىنتدوار ىه
 4 نييذاكلا نم وهو تَقدّصَ لبق نم دق هصيمَق ناك نإ )+ :صيمقلا ىف اذه نايبت

 0 4 نيقداصلا نم وهو تبذكف ربد نم دق هصيمق ناك نإو إذ -7١ةيآلا -

 آلا 4:  ميظع َنُكَديك نإ نك ديك نم هّنإ :لاقف ربد نم دق دق هدجوف صيمقلاب ىتأف

 . 9 اهلهأ نم دهاشلا اهمع نبا ناكو -
 هما

 .٠" #«ابح اهفغش دق

 لحد :لاقو «( بلقلا ناسل » :اهل بلقلا ىلع ةدلج :( فاغشلا » :ىدسلا لاق

 . (9بلقلا باصأ ىتح دلجلا بحلا

 نهنم ةدحاو لك تنآو أكتم نهل تدّعأو نهيلإ تلسرأ نهركمب تَعِمَس اًملف )»

 ١" 4 نهيديأ نعَّطقو هتربكأ هتيأر املف نهيلع جّرخأ تلاقو ًانيكس

 انيكس نهنم ةدحاو لك تتآو «نهيلإ تلسرأ ,نهلوقب تعمس املف :ىدسلا لاق

 ةوسنلا لعجو .هنمظع هنيأر املف - فسويل ىأ  نهيلع جرخا :تلاقو «هنلكأي اجرتأو

 ) ج رتآلا نعطقي نهنأ نبسحي «نهيديأ نززحي

 )١( نايبلا عماج  27/1١5ىربطلا خيرات ١/ 2177روثنملا ردلا 9/4 .

 )١( نايبلا عماج ١/١6 روقنملا ردلاءه 5/5.

 : ىرخأ ةياور ىفو :ريثك نبا لاق ميظعلا نآرقلا ريسفت 15 نآرقلا ماكحأل عماجلا .ه//1 نايبلا عماج ()

 .5/84 روشنملا ردلا «475/7 («كلملا ةصاخ نم دهاشلا ناك

 مهنأل ؛ ( بلقلا سابل ) اهنأ حجرأو ::ةحفصلا هذه شماه ىف ركاش دومحم داتسألا لاقو .5/15 نايبلا عماج (4)
 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2.0 هؤاديوسو باجحلاك هنود ةدلج وهو «بلقلا فاالغ :فاغشلا ظفللا حرش ىف اولاق

 ا

 .5/5 روشنملا ردلا «4 75/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ال 4 ١5/ نايبلا عماج (0)
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 :لاق ءسابع نب ىلع نع ؛ىلجعلا فيس نب ليعامسإ انثدح :لاق ىربطلا جرخأو

 . 29 !ءامدلا تلاسو انيديأ انعطق دق نحنو ؛ءلجرلا اذه بح ىلع كمولن نحن :نلقف

 ضب 4 مصعتساف هسفن نع هتدوار دقلو »

 ليوارسلا لح ام دعب :لوقت :لاق .ءىدسلا نع .طابسأ نع «ىزقنعلا ورمع نع'

 , 0 ؟ هل ادب ام ىردأ ال ءىصعتسا

 م8 6 هيلإ ىننوعدي امث ىلإ بحأ نجّسلا بر لاق
 . 29 انزلا نم ىلإ بحأ :ىدسلا لاق

 "0 :«نيح ىتح هَنئَجسَيَل تايآلا اوأر ام دعب نم مهل ادب مث إل

 ةأرملا تلاقو ,ىديألا عطقو صيمقلا ىه :4تايآلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 هتدوار ىنأ مهربخيو «مهيلإ رذتعي سانلا ىف ىنحضف دق ىناربعلا دبعلا اذه نإ :اهجوزل

 امك هسبحت نأ امأو رذتعأف جرخأف ىل نذأت امإف «ىرذعب رذتعأ نأ قيطأ تسلو ؛هسفن نع

 .(9 2 ..مهل ادب مث ف :ىلاعت هلوق كلذف« نتسبح

 ىنارأ ىنإ رخآلا لاقو ًارمخ رصعأ ىنارأ ىنِإ امهدحأ لاق نايَتَق نجسلا هعم لخدو إذ
 م“ # هنم ريطلا لكأت ًازبخ ىسأر قوف لمحأ

 سبحو هسبحف همسي نأ ديري هنأ هغلب هزابخ ىلع بضغ كلملا نإ :ىدسلا لاق

 لخدوإل:ىلاعت هلوق كلذف ءاعيمج امهسبحف ؛كلذ ىلع هألام هنأ نظ «هبارش بحاص

 :هبحاصل نييتفلا دحأ لاقف «مالحألا ربعأ ىنإ :لاق نجسلا فسوي لخداملو «ةيآلا «.. هعم

 :زابخلا لاقف ءاعيش ايأرءانوكي نأ ريغ نم هالأسف «هل ايءارتف «ىناربعلا دبعلا اذه برجت مله

 ىنارأ ىنإ ف :رخآلا لاقو .# هنم ريطلا لكأت ازبخ ىسأر قوف لمحأ ىنارأ ىنإ

 )١( نايبلا عماج ١/ روثشنملا ردلا ء7/4 5/4.

 دس دق ىدسلا تيل ٠ :ىدسلا مالك ىلع ابقعم ىسولألا لاق ىناعملا حور«8/4 روثنملا ردلا 87/١, نايبلا عماج (؟)
 . لاق اميف ىسولألا قدصو 25١/4 ( كلذ نع هاف

 .9/4 روشنملا ردلا 88/1١5« نايبلا عماج (؟)

 ردلا «49717/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2841/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو هنم ابيرقو 235/١5 نايبلا عماج (4)

 .9/14 روثنملا
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 . 27 ارم رصعأ

 "1/4 هليوأتب امكان الإ هناقزرت ماعط امكيتأي ال

 الإ  ءمونلا ىف :4 هناَقز رت ماعط امكيتأي ال إ :امهل فس وي لاق :ىدسلا لاق

 . 29 ةظقيلا ىف :4 هليوأعب امكن

 رضخ تالبنس عبسو فاجع عبس نهلكأي نامس تارقَب عبس ىرأ ىنإ كلا لاقو ل

 47 :4 نوربعت ايؤرلل متنك نإ ىايؤر ىف ىنونفأ لملا اهيأي تاسباي رَخأو

 نهلكأي نامس تارقب عبس ىأرف «هتلاه ايؤر همانم ىف كلملا ىرأ هللا نإ :ىدسلا لاق

 :مهيلع اهصقف «ةفاقلاو «ةزاح او ,ةنهكلاو ةرحسلا عمجف (ةيآلا) .. . عبسو . .فاجع عبس

 . 20 4: ةيآلا # .. مالحأ ثاغضأ إذ :اولاقف

 4 ه 4 ةمأ دعب رك داو

 ؛) بيح دعب :ىأ :ىدسلا لاق

 4/8 «نونصحت اممًالياق الإ »

 .2؟9نوعفرتامم :ىدسلا لاق

 ةوسنلا لاب ام هلأساف كبر ىلإ عجرا لاق لوسررلا هءاج اًملف هب ىنوتتا كيما لاقو

 ه ٠ 4 نهيديأَن عّطَف ىتاللا

 «فسويب لوسرلا هاتأ املف .#4 هب ىنوتثا ا :لاق هلوسر كلملا ىتأ امل :ىدسلا لاق

 . 29 ةيآلا 4 .. كسبر ىلإ عجرا إذ :لاقو .هعم جورخلا ىبأ « كلملا ىلإ هاعدو

 «417/1//؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2541 9/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 0 ىربطلا خيرات 48 4/١ نايبلا عماج )١(

 .9/4 روثنملا ردلا «4 7

 29/4 روثشنمملا ردلا كا ميظعلا نآرقلا ريسفت 2470/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2٠٠١/1١ نايبلا عماج (؟)

 .07/4 ىناعملا حور

 .9/4 روثنملا ردلا 211/17/1١ ىربطلا خيرات ١١17/17 نايبلا عماج (")

 ."5/ ريدقلا حتف 231/14 روثنملا ردلا 2151/1 نايبلا عماج (4)

 سابع نبا نع ىدسلا نع ؛طابسأ نع «ىزقنعلا ورمع نع ؛عيكو نبا نع ارثأ (45) ةيآلا ىف ىربطلا جرخأو
 هايل

 ١7/15. قباسلا ردصملا (1) ١7/8/15. نايبلا عماج (5)
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 ءوس نم هيلع اًسلع ام لل شاح َنْلُق هسفت نع ف سوي نثدوار ذإ نُكبطخ ام لاق

 ه١ 4 قَحلا صَحصَح نآلا زيزعلا ٌةأرما تلاق

 ام )» :نلقف ةيآلا 4 .. نكبطتخ ام >:نهل لاقف «نهب ىنوتئا :كلملا لاق :ىدسلا لاق

 اهعم لخدو .هسفن نع هتدوار اهنأ انتربخأ زيزعلا ةأرما نكلو ةءوس نم هيلع انملع

 نآلا 35 :زيزعلا ةأرما تلاقف «هل ادب ام ىردت الف ءكلذ دعب هدش مث هليوارس لحو «تيبلا
 , (10نيبت :ىأ # قحلا صحصح

 ه7 «نيبئاَتلا ديك ىدهي ال هللا نأو بيغلاب هنخأ مل ىنأ مّلعَيل كلذ

 نأو «هلهأ ىف بيغلاب هنخي مل هنأ زيزعلا ملعيل هب ءىج نيح فسوي هلاق :ىدسلا لاق

 لاقف ؟كليوارس تللح موي الو ءفسوي اي :زيزعلا ةأرما تلاقف «نينئاخلا ديك ىدهي ال هللا

 هل دجو امل كلملا لاقف د ةيآلا يءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ ىسفن ئربأ امو إ»:فسوي

 , (90ه ع ةيألا- 4 ىسفنل ةصلختسأ هب ىنوعئا )ف : ارذع

0 

 حوف و اكم كلذكو ل ل و ىف يدا ل يطل لا
 ملف «ةعارزلا ىف ' اوعسوتي نأ مهرمأو عرارلا حالصاب فسوي ب رمأ «ةبصخا ثونسلا

 ةيسلا تضقتا اذإ تح هشللقك ةنس لك ةلغ هيلع عرج م ءاهتركل نزال اهنع تقاض

 مكيلع طلس هللا نإف ءاوعوج رصم لهأي :لاقو ليربج لزن ةبدجملا نونسلا تءاجو ةبصخلا

 ريدقلا حتف ىفو 277/4 روشنملا ردلاب درو خلا « ..زيزعلا ةأرما تلاقف » :هلوق نمو ١/ 2١79 نايبلا عماج )١(

 م

 .51472/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١« 57/1 نايبلا عماج )١(

 لوقلاو ىدسلاو ةمركعو ريبج نب ديعسو ؛دهاجم لاق اذكهو :ريثك نبا لاق ميظعلا نآرقلاريسفت ىفو
 .487/؟ كاذنآ مهدنع فسوي نكي ملف «رهظأو ىوقأ  زيزعلاةأرما ناسل ىلع مالكلا اذه نأ وهو - لوألا

 فيك اهيف فرصتي » :نايبلا عماج ىف هلاق ام ىلع ىدسلا داز ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو 2١15١1/١5 نايبلا عماج (*)

 .485/؟ «ءاشي
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 ')نينس عبس ع وجا
 ه8 نورك هل مهو مُهَفَرَعَف هيلع اولخدف فسوي ٌةوخإ ًءاجو

 هينب ثعبف ءاهب وه ىتلا بوقعي دالب باصأ ىتح ع وجلا سانلا باصأ :ىدسلا لاق

 «نوركنم هل مهو مهفرع فسوي ىلع اولخد املف «نيماينب فسوي احخأ كسمأو ءرصم ىلإ
 «ماشلا ضرأ نم موق نحن :اولاق ؟مكنأشركنأ ىنإف مكرمأ ام ىنوربخأ :لاق مهيلإرظن املف

 :اولاق ؟متنأ مك .نويع متنأ متبذك :لاق ءاماعط راتمن انئج :اولاق ؟مكب ءاج امف :لاق

 انإ :اولاق « «مكربخ ىنوربخأف «فلأ ريمأ مكنم لجر لك «فالآ ةرشع متنأ :لاق .ةرشع

 انعم بهذ هنأو ءانل اخأ بحي انوبأ ناكو ءرشع ىنثا انك انإو «قيدص لجر ونب ةوخإ

 خأ ىلإ :اولاق ؟هدعب مكو بأ نكس نم ىلإف :لاق .انيبأ ىلإ انبحأ ناكو ءاهيف انم كلهف «ةيربلا

 نود مكيف ريغصلا بحي وهو قيدص مكابأ نأ ىنوربخت فيكف :لاق .هنم رغصأ انل

 .هيلإ رظنأ ىتح اذه مكيخأب ىنوتثا ؟ريبكلا

 هنع دوارنَس اولاق . نوبرقت الو ىدنع مكل َلِبَك الف هب ىنوتأت مل ْنِإَف

 25٠ 51١ 4 نولعافل انإو هابأ

 .(7 نوعمش اوعضوف ءاوعجرت ىتح ةنيهر مكضعب اوعضف :لاق

 اهتوفرعي مُهّلعَل مهلاحر ىف مهتعاضب اولعجا هنايتفل لاقو إذ
 7 # نوعجري مهّلعل مهلهأ ىلإ اوبلقنا اذإ

 نوعجري مهلعل مهلاحر ىف مهتعاضب اولعجا :مهل ليكي وهو هنايتفل لاق :ىدسلا لاق

 نم لجر ناك ول ام ةمارك انمركأ رصم كلم نإ انابأ اي :اولاق مهيبأ ىلإ اوعجر املف «ىلإ
 فكع ىذلا اذه مكيخأب ىنوتئا :لاقو ءنوعمش نهترا هنأو «هتمارك انمركأ ام بوقعي دلو

 :بوقعي لاق.(")ىدالب اوبرقت الف هب ىنوتأت مل نإف ءكله ىذلا مكيخأ دعب مكوبأ هيلع

 محرأ وهو ًاظفاح ريح هللاف لبق نم هيخأ ىلع مُكَنمأ امك الإ هيلع مُكْسآ لهب
 انابأ نإ :اولوقو «مالسلا ىنم هوئرقأف رصم كلم متيتأ اذإ :لاقو .5 4 ةيآلا  ««نيمحارلا

 ريثك نبا لاق «487/1 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف راصتخالا نم ءىش ىفو .5450/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 1 . « بذكت الو قدصت ال ىتلا تايليئارسإلا نم وهو ):ىدسلا مالك ىلع ابقعم

 15//١61. قباسلا ردصملا (5) . ١51/١5 نايبلا عماج (؟)
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 .© انتيلوأ امب كل وعديو كيلع ىلصي

 17 كةَقرفتم باوبأ نم اولخداو دحاو باب نم اولْخدَت ال ىنب اي لاقو

 دحاو باب نم اولخدت ال :مهل لاقف «نيعلا هينب ىلع بوقعي فاخ :ىدسلا لاق

 كوخأ انأ ىَنِإ لاق هاخأ هيلإ ىوآ ف سوي ىلع اولَخَد اًلوإ»

 9 :«نولمعي اوناك امب سعّبت الف

 «بارشلاو ماعطلا مهيلع ىرجأو ءالزنم مهلزنأف ,هاخأ فسوي فرع :ىدسلا لاق

 مالغلا ىقب املف «لاثم ىلع مكنم نيوخأ لك منيل :لاقف (2) لثمب مهءاج ليللا ناك املف
 هحير مشي فسوي لعجف «هعم تايف «ىشارف ىلع ىعم ماني اذه :فسوي لاق هدذحو

 الفل :هلوقو «هنم انوحيرأ ءاذه لثم تيأر ام :لوقي ليبور لعجو «حبصأ ىتح هيلإ همضيو

 . «©9نولمعي اوناك ام ىلع نرحت ال :ىأ (نولمعي اوناك امب سبت

 نذؤم نذأ مث هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج مهزاهجب مهزهج املف

 ٠٠١ :(نوقراسل مكنإ ريعلا اهنيأ

 مكتنإ ل :ريعلا لحترت نأ لبق نذؤم َنّذَأ اولحترا املف ءرعشي ال خألا ناك :ىدسلا لاق

 . "0 4 نوقراسل

 7٠ه # هؤازج وهف إو

 : (0) وكل وهف هنوذخأت :ىدسلا لاق

 فسويل اندك كلذك هيخأ ءاعو نم اهجرختسا مث هيخأ ءاعو لبق مهتيعوأب ًادَبقط

 7 هللا ءاشي نأ الإ كلكا نيد ىف ةاخأ َدخأَيل ناك ام

 )١( نايبلا عماج  2٠58/1١روثنملا ردلا 9/14.

 )١( نايبلا عماج ١5/ 2١77.584/؟ ميظعلا نآزقلا ريسفت

 )©( فوصلا شرافم نم شرتفي ىذلا طمنلا وه لاقيو «شارفلا وهو نيتمضب «لثم :هعمجو «ميملا رسكب :لاثملاو :لثملا

 ١55/1١ ”نايبلا عماج شماه .ةنولملا

 5/4 روثنملا ردلا 355/1١ نايبلا عماج (4)

 17/4/15 نايبلا عماج (ه)

 186 229/١5 قباسلا ردصملا (5)



 :اولاق .هذحأيل مالغلا اذه ناك ام :فسوي لاق مالغلا لحر ىقب املف :ىدسلا لاق

 نم اهجرختساف هدي لخدأف .كسفن تباط دقو بهذنل هلحر ىف رظنت ىتح كرتي ال هللاو

 دخأيل ناك ام ل:هلوقو ءفسويل انعنص :ىأ #4 فسويل اندك كلذك )» :هلوقو  هلحر
 هل انعنص نكلو :هللا ءاشي نأ الإ إف :هلوقو «كلملا مكح :ىأ * كلملا نيد ىف هاخأ

 .0) 4# هؤازج وهف />:اولاق مهنأب

 لاق مهل اهدي ملو هسفن ىف فسوي اهّرسَأف لبق نم هل خأق رس دقف قرسي نإ اولاق )»

 ٠/14 نوفصت امب ملعأ هّللاو ًاناكم رش مشنأ

 ىنباي :اولاقو مهروهظ تعطقنا «مالغلا لحر نم ةقرسلا تجرختسا امل :ىدسلا لاق

 نيذلا ليحار ونب لب :نيماينب لاقف ؟عاوصلا اذه تذخأ ىتم «ءالب مكنم انل لازي ام «ليحار

 ؛ىلحر ىف عاوصلا اذه عضو .ةيربلا ىف هومتكلهأف ىخأب متبهذ «ءالب مكنم مهل لازي ال

 ىلع اولخد املف ءاهب ذخؤتف مهاردلا ركذت ال :اولاقف .مكلاحر ىف مهاردلا عضو ىذلا

 مكنأ ىنربخيل اذه ىعاوص نإ :لاق مث «هنذأ نم هاندأ مث «هيف رقنف عاوصلاب اعد فسوي

 دجسف ماق نيماينب اهعمس املف «هومتعبف مكل خأب متقلطنا مكنأو ءالجر رشع ىنثا متنك
 وه :لاق مث «هرقنف ؟وه ىحأ «ىخأ نع اذه كعاوص لس «كلملا اهيأ :لاق مث ءفسويل

 :لاق .ىنذقنتسي فوسف ىب ملع نإ هنإف «تعش ام ىب عنصاف :لاق .هأرت فوسو ىح

 برضت نأ ديرأ ىنإ «كلملا اهيأ :نيماينب لاقف ءجرخ مث أضوت مث ءىكبف فسوي لخدف

 ىعاوص نإ :لاقف هرقنف ؟ىلحر ىف هلعجف هقرس نم :هلسف «قحلاب ىنربخيف اذه كعاوص .
 ناكو :لاق ؟تنك نم عم تيأر دقو «ىبحاص نم ىنلأست فيك :لوقي وهو «نابضغ اذه

 نحيصأل وأ انكرتتل هللاو «كلملا اهيأ :لاقو ليبور بضغف ءاوقاطي مل اوبضغ اذإ بوقعي ونب

 لييور دسج ىف ةرعش لك تماقو ءاهنطب ىف ام تقلأ الإ لماح ةأرما رصمب ىقبي ال ةحيص
 اذإ بوقعي ونب ناكو «هسمف «ليبور بنج ىلإ مق :هيخأل فسوي لاقف«هبايث نم تجرخف

 بهذف هسمف هبنج ىلإ مالغلا رمف .بضغلا بهذ رخآلا هسمف مهدحأ بضغ

 نم : :فسوي لاقف بوقعي رزب ") نم ًارزبل دلبلا اذه ىف نإ ؟اذه نم :ليبور لاقفءهبضغ

 هللا حيبذ نبا ")هللا ىرَس هنإف بوقعي ركذت ال «كلملا اهيأي:لاقف ليبور بضغف ؟بوقعي

 )١( قباسلا ردصملا ١5/2.19

 نايبلا عماج شماه .هدلو ىأ «( هرزب رثكأ ام ) :لاقي .دلولا «( نوكسف حتفب » :رزبلا (؟) 5 701/1١ .

 )*( «ليإ» نأل ؛باوصلا وه ريسفتلا ىف ىذلا نأكو « ( هللا ليئارسإ >ىربطلا خيرات ىف :ركاش دومحم ذاتسألا لاقو

 7-0000 هافطصا ىذلا هللا ىفص هنأكو «راتخما ىنعي وهو ءىرس ىنعمب «ىرسإ» نأكو ءهيلإ فاضي « ىرسإ ) هللا ىنعمب

 ندا



 . 9 ًاقداص تنك ٌاذإ تنأ :فسوي لاق .هللا ليلخ نبا

 هناكم اندَحأ ذْحَف ًاريبك ًاخيش ًابأ هل نإ ٌزيزعلا اهيأي اولاق

 .٠/8 4 نينسحملا نم كارن انإ

 رصم كلم نإ :هل اولوقو مالسلا هوئرقأف مكابأ متيتأ اذإ :فسوي لاق :ىدسلا لاق

 .(5) هلثم نيقيدص رصم ضرأ ىف نأ ملعي ىتح ءفسوي كنبا ىرت ىتح تومت الأ كل وعدي
 ٠١/ اّيجت اوصّلخ هنم اوسأيتسا املف

 اميف نوجانتي ءايجن مهنيب اولخف «هنهترا ناك دقو ءنوعمش مهل صلخأو :ىدسلا لاق
 . 20 مهنيب

 ىف مطرف ام لبق نمو هللا نم ًاقَتوَم مكيلع ذخأ دق مكابأ نأ اوملعت ملأ مهريبك لاق

 ٠١/ 4 ضرألا حربأ نلف فسوي

 ةعستلا لبقأوءرصمب ليبور ماقأف .ملعلا ىف :# مهريبك 3 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 متبهذ !ادحاو متصقن الإ ةرم نوبهذت ام «ىنب اي :لاقو ىكبف ربخلا هوربخأف ءبوقعي ىلإ

 سامع امس اع

 84 (ميظَك رهف
 . 2©) ظيغلا نم :ىدسلا لاق

 م8 4 نيكلاهلا نم نوكت وأ اضرَح نوكت ىتح إف

 501/١5. شماه .ريثك فالتخا كلذ ريسفت ىفو <

 .ارصتخم 9/4 روثنملا ردلاء 2185/١ ١88 ىربطلا خيرات «5 ١1/١ نايبلا عماج (1)

 دنع كلذ درو -راثآ نم ىدسلا هدروأ اميف كلذ رركتو ءقاحسإ وه حيبذلا نأ هتايط ىف رثألا اذه لمحي

 نماهلك تايورملا هذهو "تم ةروس نم ( 54 5١ ) تايآلاو «تافاصلا ةروس نم )١٠١١( ةيالل هريسفت

 حيبذلا هنأ لضف هَل ىبنلل ىلعألا دجلا ب ليعامسإل نوكي ال نأ كلذ نم باتكلا لهأ دارأ دقف «تايليئارسإلا

 .505 ص ريسفتلا ىف تاعوضوملاو تايليئارسإلا : رظنا .ىبرعلا سنجلا ىلإو هم ىبنلا ىلإ كلذ رجني ال ىتح
 . ( سشانلا ) .هدر بجوي ام «تايآلا رهاظل ةضراعملاو لب «لقعلل ةيفانملا تافزاجملا نم هيف رثألا نأ ىلع ةوالع اذه

 .١51؟/17 نايبلا عماج (؟)

 .؟5١5/1١5 قباسلا ردصملا (5)

 .9/4 روشنملا ردلا 25 1//017 5 نايبلا عماج (5)

 .5148/15 نايبلا عماج(ه)
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 )١(. نيتيملا:# نيكلاهلا ف :هلوقو ءايلاب: ىأ 4 ًاضرح ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 /5 4 نوملعت ال ام هللا نم ملعأو هّللا ىلإ ىنزحو ىَتَب وكشأ امّنِإ

 ىف نوكي ام :لاقو «ءبوقعي سفن تسحأ «كلملا ءاعدب هوربخأ ال :ىدسلا لاق

 نسح لجر ةروص ىف هءاجو «هيلع ملسف نجسلا ىف وهو فسوي ليربج ىتأ دقو
 هبر ىلع ميركلا ؛ههجو نسحلا كلملا اهيأ :فسوي هل لاقف «بايثلا ىقن حيرلا بيط هجولا

 نم غلب امو :لاق .اديدش انزح كيلع نزح :لاق ؟بوقعي فيك ىنثدح- هحير بيطلا

 لاق .ديهسش ةئأم وأ نيعبس رجأ :لاق ؟هرجأ غلب امف :لاق 0 :لاق ؟هنزح

 160 يار هلا ذإ تيقلام يلاأ اهب لاق مثهدعب وأ يف يفسوي نك

 //. 4 هّللا حور نم اوسأيت الو هيخأو فّسوي نم اوسّسَحَتَف اوبهذا نب ايل:

 ءرصمب :«هيخأو فّسوي نم اوسّسحتَف اوبهذا يب اي !>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .(497 فسوي دري نأ هللا جرف نم : هّللا حور نم اوسأيت الو إ>:هلوقو

 8/8 4انيلع قدّصتو لكلا انل فوأف ةاجزم ةعاضبب انّْبِجَو إف

 ا 7 نوح يف صارخ :4 ةاجزم ل: ىلع وق ىف ىدسلا لاق

 ن6 !ةيدرلاو داجلا

 « را انّلهأو انسم زيزعلا اهيأي اوُلاَق هيلع اولخد املف :ىدسلا لاقو

 - 4 نوُلهاج متنأ ذإ هيخأو فسويب متلعف ام متِملَع له )» :مهل لاقف «كلذ دنع مهمحرف

 20م ةيآلا

 .5؟6 5575/١5 قباسلا ردصملا )١(

 .580/6 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2551/15 نايبلا عماج (؟)

 .5/15 روثنملا ردلا 2551/١5 نايبلا عماج (*)

 .؟57/1 نايبلا عماج (4)

 .18/8/5؟ ميظعلا نآرقلاريسفت 3" 41/١5 نايبلا عماج (0)
 .5 45/35 نايبلا عماج (5)
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 هيلإ اورذتعا 9٠ ةيآلا 4 ىخأ اذهو فسوي انأ إ» : :فسوي مهل لاق امل :ىدسلا لاق

 ,2') كب انعنص انك اميف 91١ ةيألا 4 نيئطاخ انك نإو انيلع هللا كرثآ دق هللات ل : اولاقو

 .2) مكبنذ مكل ركذأال :لوقي ةيآلا 4 مويلا مّككيلع بيرغت ال ال:فسويلاقف

 47 # ًاريصب تأي ىبأ هجو ىلع هوّقلَأَف اذه ىصيمقب اوبهذا ف

 .نزحلا نم ىِمَع نيماينب هتاف امل :اولاق ؟ىدعب ىبأ لعف ام :فسوي مهل لاق :ىدسلا لاق
 .(7 ةيآلا 4 .. ىصيمقب اوبهذا إف :لاقف

 14 4 نودنقت نأالول»

 «ىدسلا نعيطابسأ نع ؛ىزقنعلا ورمع نع ؛عيكو نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .(4) نوبذكتو نومّرهت نأ الول: لاق

 .©©0فسوي نأسش ىف :ىدسلا لاق

 94 44 ًاريصُب دتراف ههجو ىلع هاقلأ ريشبلا َءاج نأ املف

 تأي ىبأ هجو ىلع هوقلأف اذه ىصيمقب اوُبهذا إ» :فسوي لاق امل :ىدسلا لاق
 هلكأ فسوي نأ هتربخأف «بوقعي ىلإ مدلاب اخّطلم صيمقلاب تبهذ انأ :اذوهي لاق (ًاريصبب

 .()هتنرحأ امك هحرفأف «ىح هنأ هربخأو صيمقلاب مويلا بهذأ انأو ءبئذلا

 949 4 نينمآ هللا ءاش نإ رصم اولخدا لاقو هْيَوَبَأ هيلإ ىوآف سوي ىلع اولخد املف

 ىذلا كلملا فسوي ملك ءرصم اوغلب املف «مهلايعو مهلهأ هيلإ اولمحف :ىدسلا لاق

 . 9 هتلاخو هوبأ مه :44 هيوبأ إذ و ,مهنوقلتي كلملاو وه جرخف هقوف

 تس اهليوأت نيبو فسوي ايؤر نيب ناك :لاق ىدسلا نع«ىبطرقلا جرخأو

 .4/85/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 25 5/١5 نايبلا عماج )١(

 5 نايبلا عماج (؟)

 .1/4 روثنملا ردلا 7 55/١5 نايبلا عماج ()

 .15//781 نايبلا عماج (4)

 .7 65/8/١5 قباسلا ردصملا (ه)

 .5/ 4 روثملا ردلا 25٠0« /؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 251490 5*0 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١55/1 نايبلا عماج (5)

 .450/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت 2555/١5 نايبلا عماج ()
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 .(١)ةنس نوثالثو

 ٠٠١ 4 شرعلا ىلع هيوبأ عفرو »

 وه :لاق 4 شرعلا »:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «طابسأ نع «ىزقنعلا ورمع نع
 .0(2 ريرسلا

 ٠١١ 4 نيحلاصلاب ىنقحلأو ًاملسم ىنفوتإ»
 ميهاربإ دنع هنفدي نأ فسوي ىلإ ىصوأ بوقعي توملا رضح ال :ىدسلا لاق

 لبقأ ناكملا كلذ اوغلب املف ءماشلا ىلإ لمحو لا هيف خفن «تام املف ,ءقاحسإو

 نأ ىبأف «ربقلا ىلع ىنبلغي ال هللاوف «ةوعدلا ىلع ىنبلغ :لاقف ءبوقعي وخأ (©) (اصيع»

 - مصأ ماشه ناكو «  بوقعي نب راد نب ماشه »لاق اوسبتحا املف«هونفدي نأ مهكرتي
 «هآر املف ؟وه نيأ هينورأ :لاق .هعن كمع اذه :اولاق ؟نفدي ال ىدجل ام :هتوخإ ضعبل

 ىف انفدف ؛بوقعي ذخف ىلع هانيع تطقس :ةأجو صيعلا سأر أجوف «هدي ماشه.عفر

 ,(© دحاو ربق

 ٠١8 4 نوضرعم اهنع مهو اهيلع نورَمَي ضرألاو تاومّسلا ىف ةيآ نم م نيأكو

 .(27بصنلاب #« ضرألا ا :ىدسلا أرق :لاق ىسولألا جرخأ

 .29 هباذع دري ال :ىأ 44 انسأب إف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ,خيشلا وبأ جرخأ

 ١١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/4 549.

 .15//771 نايبلا عماج (؟)

 .بوقعي وخأ وهو ربكألا قاحسإ دلو وهو ( وسيع ١ موقلا باتك ىف وه : ركاش دومحم ذاتسألا لاق : اصيع ()
 .785/15 نايبلا عماج شماه

 . 9/5 روشنملا ردلا 2497/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2587/15 نايبلا عماج (4)

 نبال فراعملا رظنا .رثألا اذه ىف هلاق ام ايخيرات تبثي ملف «لوقلا اذه ىف هيوري اميف ىوق دنس ىدسلل سيل

 . ( رشانلا ) ."”.ص ةبيتق

 فوذحم لعفب لوعفم « ضرألا )نأ ىدسلا ىريو :هلوقب ىدسلا ةءارق ىلع ىسولألا قلعو 2١١5/5 ىناعملا حور (5)

 . كورمب هرسفي

 .”5/7 ريدقلا حتف «4 ١1/5 روثنملا ردلا ()
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 دعرلا ةروس
 ١١ 4 هّللا رمأ نم ُهَتوظَفحَي هفلخ نمو هيدي نيب نم َتاِبَقعم هَل ف

 ناكلم :ةكئالملا نم تابقعم هل الإ دبع نم سيل :لاق ءىدسلا نع «خيسشلا وبأ جرخأ

 «حبصي ىتح هليل هعم اناكف «ناكلم امهبقعأو ءادعص ليللا ءاج اذإف «راهنلا ىف نانوكي

 هاعفد ءىش ىشغ اذإ هيلع بتكي مل ءىسش هبيصي الو ؛هفلخ نمو هيدي نيب نم هنوظفحي
 مهو هل بتك ام نيبو هنيب اولخ باتكلا ءاج اذإف ءطقس زاج اذإف طئاحلاب رمي هرت ملأ «هنع

 .(©) هوظفحي نأ مهرمأ هللا رمأ نم

 ١١ 4 لاو نم هنود نم مهل اموإ»

 . (") هيلإ مهتجليو مهرصنيف مهالوت ىذلا وه ىدسلا لاق «هنعو

 .١8 4 بولقلا َنِيمْطَهللا ركدب الأ هللا ركذب مهُبولُف نئمطتو اونمآ نيذلا )»

 هللاب مهل فلح اذإ :4 مهبولُق نئمطتوإل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 277 بولقلا نكست :ىأ 4 بولّقلا نيمطت )ل :هلوقو ءاوقدص
 ؟9 4 باكم نسحو مهل ىبوُط ©

 . (©9 بلقنم نسح :ىأ 4 بائم نسح )': :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق «هنعو

 89 4 باتكلا ما هدنعو

 .©© لدبي ال ىذلا هدنع :ىدسلا لاق «هنعو

 4 ١ 4 اهفارطأ نم اهصقنت

 , 9 اهفارطأ نم كل اهحتفن :ىدسلا لاق هنعو

 )١( روثنملا ردلا 27/4 .

 )١( قباسلا ردصملا 49/4 .

 ١148/54. ىناعملا حور 28١ ءالال/* ريدقلا حتف «ه8 5/4 روثنملا ردلا (؟)

 .487/9 ريدقلا حتف 217/4 روثنملا ردلا (5)

 ١848/4 ىناعملا حور 2248/4 روثنملا ردلا (6)

 .501/4 ىناعملا حور 2348/4 روشنملا ردلا ()

 ندرما



 ميهاربإ ةروس
 نوردقي ال فصاع موي ىف حيرلا هب تدتشا دامرك مُهَلامعأ مهُبرب اورفك نيذلا لكما

 ١8 :4 ءىش ىلع اوبَسَك امم

 ري ملف حيرلا هتبرض دامرك رافكلا لامعأ لثم :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 . 2107 ءىسش ىلع مهلامعأ نم اوردقي مل رافكلا كلذك ءائيسش هنم

 ٠ :4 مهيلإ ىوهت سانلا نم ًةدئفأ لعجاف )ل

 . ("0ةبعكلا بحب قلعم هبلق الإ نمؤم نم سيل

 4 4 4 لاوز نم مكل ام
 . 2) توملا دعب ثعب نم مكل ام ىأ :ىدسلا لاق

 ه٠ #رانلا مههوجو ىشغتو نارطَق نم مِهُليبارس

 مههوجو ىشغت له :هلوقو ءمهصمق :ىأ 4 مهليبارس ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(©9 مهقرحتف مهحفلت :ىأ «رانلا

 ) )1١روثنملا ردلا 75/4.

 )١( قباسلا ردصملا 5//810.

 1117/9 ريدقلا حتف 288/54 روثنملا ردلا (5)

 ١17/7 ريدقلا حتف 247 251/5 روشنلا ردلا (4)

 حتف ىف ىهو «(ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا نع) دانسإلا اذهب ميهاربإ ةروس ىف ةدراولا راثآلا ىطويسلا جرخأ

 .ةرشابم ىدسلا نع ريدقلا

 ندر



 رجحلا ةروس
 84 نيرظنُم ًاذإاوناك امو

 نأ نم نيرظنمب ةكئالملا تلزنت ول اوناك امو :لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .20اوبذعي
 ورب رواده د دو

 ؟ه «مهرشحي وه كبر نإو»
 . (3) نيرخأتسملاو نيمدقتسملا رشحي :ىدسلا لاق

 ما/ 4 نيرظنملا نم َكَنِإَف»

 . © مولعملا تقولا موي ىلإ هرظني ملو « ثعبلا موي ىلإ هرظني ملف : ىدسلا لاق

 48 4 بن اهيف مهسمي ال إف ظ
 .(9 ىذألاو ةقسشملا وه :4 بص ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق 1

 هه 4 نيطناقلا نم نكت الفل

 .(20نيسيالا : ىأ © نيطناقلا )5 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ع

 58 # نورّمْوت ثيح اوضماو )» | عاسصسا ا
 . (20 ماشلا ىلإ هللا مهجر خأ :ىدسلا لاق

 ٠١ 4ميقم ليبسبل اهنإوإ»
 , 29 نيبم باتكب ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 )1١( ريدقلا حتف 2454/5 روثنملا ردلا */١715. ) )0روشنملا ردلا 98/5.

 /١5. ريدقلا حتفء١ ١7/4 روغنملا ردلا (5) "05/4 ىناعملا حور «45/5 روشتملا ردلا (©5)

 ١١. 57/5 روشنملا ردلا (09)

 ىطويسلا اهجرخأ راثآ نم هقبس امو رثألا اذهو 8١/5 ىناعملا حورء ١17/5 ريدقلا حتف 2٠١7/4 روشملا ردلا (5)
 . ىدسلا نع متاح ىبأ نبا نع

 هه ميظعلا نآرقلا ريسفت (0)

 ندر



 لحتلاةروس

 * 4 نوحرست نيحو نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو

 ءاهنأش مظعو ءاهنسح رفوت تحار اذإ اهنأل كلذ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .()اعورضو ةمنسأ مظعأ كاذ ذإ اهنأل ؛اهب بولقلا تقلعتو

 م نوملعتال ام قلخيو

 . 29 هكاوفلا ىف دودلاو «بايثلا ىف دودلا قلخخ وه :ىدسلا لاق «هنعو

 9 4 ليبسلا دصقق هللا ىلعو )»

 .(9مالسإلا وه :#4 ليبسلا لف :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١4 «ًايرط مَ هنم اولكأتل »

 نم هيف امو كمسلا وه ىرطلا محللا :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ .
 , 9 باودلا

 ,2© لابجلا نيب قرطلا ىه :ىدسلا لاق «هنعو

 ١١ 4 نودتهي مه مجنلابو تامالعو )©

 .0(2) لابجلا ىه :تامالعلا :©# تامالعو :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ؟ 4 «نيلوألا ٌريطاسأ اوُلاق مكبر لزنأ اذام مهل ليق اذإو

 ملك اذإ ءناسللا ولح لجر ادمحم نإ :اولاقف شيرق تعمتجا :ىدسلا لاق «هنعو

 .5+م1//ه نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .559/ه0 قباسلا ردصملا(؟)

 .ه75/؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .١ه ه9 ريدقلا حتف 251/4 ىناعملا حور« ١١7/5 روقنملا ردلا (:)

 +/١6 ريدقلا حتف 21١7/5 روغنملا ردلا (©)
 "8 54/5 ىناعملا حور 2١١7/5 روثنملا ردلا (1)



 ىف مهوئعباف ,مهباسنأ ةفورعملا «نيدودعملا مكفارش أ نم اسانأ اورظناف «هلقعب بهذ لجرلا

 جرخف ءهنع هودّر هديري ءاج نمف «نيتليل وأ ةليل لك سأر ىلع ةكم قرط نم قيرط لك

 هلل دمحم لوقي ام رظني هموقل ادفاو لجرلا لبقأ اذإ ناكف «قيرط لك ىف مهنم سان

 وه « دمحم نع كربخأ انأ :لوقيو «هبسنب هفرعيف «نالف نب نالف انأ :هل اولاق مهب لزنيف

 هموق خويش امأو هيف ريخ. ال نمو «ديبعلاو ءاهفسلا الإ هرمأ ىلع هعبتي مل باذك لجر

 ءداشرلا ىلع هل هللا مزع نم دفاولا ناك اذإف ءمهدحأ عجريف هل نوقرافمف مهرايخو

 اذإ ىتح تئج تنك نإ ىموقل انأ دفاولا سئب :لاق ِهْنَْع دمحم ىف كلذ لثم هل اولاقف

 ذايبب ىموق ىتأو «لوقي ام رظنأو لجرلا اذه ىقلأ نأ لبق تعجر موي ةرسيم الإ تغلب

 نيذلل اريخ :نولوقيف ؟دمحم لوقي اذام مهلأسيف «نينمؤملا ىقليف ةكم لخديف «هرمأ

 .©) ةنجلا ىهو ريخ ةرخآلا وأ ءًأدلوو الام ىأ :ةنسح ايندلا هذه ىف اونسحأ

 مهقوف نم فقسلا مهيلع َرخَف دعاوقلا نم مهنا هللا تأ مهلبق نم نيذلا َرَكَم دق )ل

 6 4 نورعشي ال ثيح نم بادعلا مهانأو

 . 0 و 0 2

 باب ىلع اطول ىقلف ءجرخف  هتنيدم نم ىنعي جراف ميهاربإ هبر ىف ميهاربإ جاح
 نأ دورمن فلحو «ىبر ىلإ رجاهم ىنإ :لاقو هب نمأف «هاعدف «هيخأ نبا وهو «ةنيدملا

 ىتح ..زبخلاو محللاب نهابرف ءروسنلا خارف نم خارفأ ةعبرأ ذخأف «ميهاربإ هلإ بلطي

 الجر نهل عفر مث «توباتلا كلذ ىف دعقو «توبات ىف نهطبرف «نجلعتساو «نظلغو نربك

 بدت لابجلا ىأرف «ضرألا ىلإ رظني فرشأ ءءامسلا ىف نبهذ اذإ ىتح «نرطف «محل نم

 ىف ةكلف اهنأك «رحب اهب اطيحم ءضرألا ىأرف رظن مث ,محللا نهل عفر مث ءلمنلا بيبدك

 هتعبتأف ءمحللا ىقلأف عزفف ءهتحت امو هقوف ام ري ملف «ةملظ ىف عقوف ءاليوط عفر مث ءام

 تعزفف نهفيفح تعمسو «تاضقنم نلبقأ دقو «نهيلإ لابجلا ترظن املف «تاضقنم

 هنم لوزتل مهركم ناك نإو )»:ىلاعت هلوق كلذو اهتنكمأ نم لوزت تداكو «لابجلا

 ىف هب نهعوقوو «سدقملا تيب نم هب نهتروريط ناكف”-4 7ةيآ ميهاربإ ةروس  «لابجلا
 ىلإ هديس اذإ ىتح ىنبف «حرصلا ناينب ىف ذخأ ءاكيش قيطي ال هنأ ىأر املف «ناخدلا لبج

 هناينب هللا ذخأو ءثدحي نكي ملو ثدحأف «ميهاربإ هلإ ىلإ معزي رظني هيلإ ىقترا ءامسلا

 )١( ىناعملا حورع7/4١1١ روشملا ردلا 555/4.

 اندم



 هنمأم نم :ىأ «رعشي ال ثيح نم باذعلا هاتأو ؛هقوف نم فقسلا هيلع رخف ءدعاوقلا نم

 «عزفلا نم ذكموي سانلا نسلأ تلبلبتف طقسف هب ضققنتف ,حرصلا ساسأ نم هذخأو
 كلذ لبق سائلا ناسل ناك امنإو !!لباب تيمس كلذلف ءاناسل نيعبسو ةثالثب اوملكتف

 .20ةينايرسلاب

 ركذلا لهأ اولأس اف مهيلإ ىحون ًالاجر الإ كلَ نم انلسرأ امو )»

 537 # نوملعت ال متنك نإ

 لاقف «ةكئالملا انيلع لزنأ الول :برعلا تلاق :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 باتكلا لهأ مهو ءركذلا لهأ برعلا رشعم اي اولأساف ءارسشب الإ لسرلا تلسرأ ام :هللا

 نيذلا لسرلا نأ نوملعت ال متنك نإو «مكلبق لسرلا مهتءاج نيذلا ىراصنلاو دوهيلا نم

 .") هلثم ارشي اوناك مهنأ مكنوربخيس مهنإف «هلثم ارشب اوناك هني دمحم لبق اوناك

 4 4 «ركذلا كيلإ املزنأو ربزلاو تائيبلاب

 ءىجت تناك ىذلا مارحلاو لالحلا وه: تانيبلاب ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 . 20 نآرقلا وه : ركذلا لف و ءمهبتك : 44 ربزلا ذو «ءايبنألا هب

 4 4 مِهيّلقت ىف مهد خأيوأ)»
 .(©9 مهرافسأ ىف :ىأ # مهبلقت ىف إ» :ىلاعت لاق :ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ه١ 4« ًابصاو نيدلا هلو

 .(2© امئاد :ىأ «ابصاو ف : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نب با جرخأ

 ه* # نورأجت هيَلإَق

 هنم لوزتل مهركم ناك نإو إل :ىلاعت هلوق ريسفت ىف روثنملا ردلا ىف رثألا اذه درو دقو 270/١ 5١ 5 نايبلا عماج (1)

 ريسفت ىف هنم اضعب ريثك نبا قاس دقف« ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف امأو :40/4 45 ةيآ ميهاربإةروس 4 لابجلا

 هبسن لب ىدسلل هبسني مل نيتلاحلا اتلك ىفو لحنلا ةروس نم ( ؟) ةيآلا ريسفت ىف رخآلا ضعبلاو « اضيأ ةيآلا هذه

 تايليئارسإلا نم اذه لثمو .5717 2555/5 مهريغو ملسأ نب ديزو ءدهاجمو ةمركعو «بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ

 ١١5/84. روغنملا ردلا (©) .71/17/4 ىناعملا حورء١ 148/5 روثنملا ردلا (؟)

 .5/١/01؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 هالك ؟ قباسلا ردصملا (5)

 ندم



 نوجضت : ىأ 4 نورأجت ]9 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأ
 , 200 ءاعدلاب

 ه* 4 مهانقرر امم ًابيصت نوملعي ال امل نولَعجيو إذ

 .«"0انئاكرشل اذهو ,مهمعرب هلل اذه : مهلوق وه :ىدسلا لاق «هنعو

 ه9 #4 نومُكحَي ام ًءاس الأ بارتلا ىف ُهَّسْدي مأ نوه ىلع هكسميأ

 ىهو بارتلا ىف اهتوسديف «ةيراج نم مهل دلو ام نوزتقي برعلا تناك :ىدسلا لاق

 ءىشلا ءاومكح ام سئب :ىأ #4 نومكحي ام ءاس الأ !>:هلوق امأو «تومت ىتح ةيح

 .20 ؟ ىل هنوضري فيكف « .مهسفنأل هنوضريال

 51١ 4 ةّباد نم اهيلع كرتام)»

 (*)تتام الإ ةباد ضرألا ىف قبي مل رطملا طحق اذإ :ىدسلا لاق

 <؟ 4 نوهركي ام هّلل نولعجيو

 .«"7ىراوجلا نه :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا ج رخأ

 +9 4“ سانلل ءافش ,

 فلتخم بارش ا: : :هلوقو «كلذل ةليلذ : :ىأ 4 الل ظ : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 اهؤافش ىتلا عاجوألا ءافش هيف :4 سانلل ءافش هيف :هلوقوءلسعلا اذه :4 هناولأ

 (1) هيف

 ٠٠١ # رمعلا لذرأ ىلإ دري نم مكنمو )»

 .() فرخلا وه :# رمعلا لذرأ إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 »/١75. ريدقلا حتف 2151/54 روثشنملا ردلا )١(

 . اهسفن ةحفصلا « ةقباسلا رداصملا )١(

 .؟9 6/5 ىناعملا حور 2١77/7 ريدقلا حتف 2١51/5 روثنملا ردلا (5)

 .17/7/9 ريدقلا حتف 2151/5 روثنملا ردلا ()

 175/7 ريدقلا حتف 2157/5 روغنملا ردلا (5) 1١71/5 روشملا ردلا(ه)

 .9//117/5 ريدقلا حتف ١59/4 روفنملا ردلا (0

 نادرا



 امنيأ ةالوم ىلع لَك وهو ءيش ىلع ٌردقي ال مكبأ امُهدَحأ نجر لَم ُهللا برضو )»
 ٠ 4 لدعلاب رمأي نمو وه ىوتسي له ريخب تأيال ههَجوُي

 «قطني ال مكبأ هنإف ءمصألاف :مكبألا امأ ءاضيأ ةهلآلل هللا هبرض لثم اذه :ىدسلا لاق

 له  ,مهقزري الو ؛مهيلع وه قفني الو ؛هيتأي نم هيلع قفني : هالوم ىلع لك وهو

 .©"0هللا وهو ,#لدعلاب رمأي نمو وه ىوتسي
 ٠٠ 4 برقأ وه وأ ِرَصَبلا حملك الإ ةعاسلا رمأ امو

 .29 اندرأ اذإ كلذ نم برقأ وأ «ةعرسلا نم نيعلا رصبب حملك :ىدسلا لاق

 .٠/1 مكتاهتأ نوط نم مكجرخأ لاو )
 (”7هحرلا نم مكج رخأ ىأ :ىدسلا لاق

 ٠/9 كءامسلاَوَج ىف تارُّخَسُم رَّّلا ىلإ اورَي ملأ

 .(0ءامسلا فوج :ىأ 4 ءامسلاوجإ» :هلوق ىف:ىدسلا لاق

 .٠" 4انكس مكيوُم نم مكل لع
 .اهيف نورقتو نوئكست :ىأ  اسّكَس 9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لأق

 8٠١ 4 اهَتوُفْحَتسًَاتويب ماعنألا دولج نم مكل َلَعَجو
 .("*0لمحلا ىف اهنوفختسي بارعألا مايخ ىه :ىدسلا لاق

 م 4 اهنوركبُيمُثللا ةمعن توفرعي»
 ىبأ نباو «رذنملا نباو ءريرج نباو «ةبيش ىبأ نبا جرخأ :لاق ىبطرقلا جرخأ

 .2) هيَ دمحم وه :4 هللا ةمعنإلل :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع«متاح

 )١( روثنملا ردلا 5/4 ١.
 .175/4 قباسلا ردصملا (0)

 .187/7 ريدقلا حتف 27/5 روشنملا ردلا (5)

 .147 0/4 ىناعملا حورع77/54١ روشنملا ردلا (5)

 /١85. ريدقلا حتف 2175/4 روثنملا ردلا (ه)

 .4//471 ىناعملا حور 2171/4 روشنملا ردلا «لا/الا//ه نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 .نايبلا عماج ىف رثألا اذه دجأ ملو
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 8/ 4 باذَعلا قوف ًاباذع مهاندز ف

 اوثاغتسا اهرح نم اوعزج اذإ رانلا لهأ نإ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 , مهتبرضف عافأو مهدلا لاغبلا نهنأك براقع مهاقلت اوتأ اذإف « رانلا ىف حاضحضب

 .20) ةدايزلا كلذف

 4 4 ًاثاكنأ وق دعب نم اهَلَزَغ تَّضَقَت ىتلاكاوثوكت الو

 نع «ةنييع نبا نع«ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم نع «قاحسإ نع «ىنثملا انشثدح

 .(9 هتضقن اهلزغ تمربأ اذإ تناك ,ةكمب ءاقرخ ىه :لاق ءىدسلا نع «ةقدص

 ما 4 رتفم تنأامنإ اولاق لّرَتي امب ملعأ هّللاو ةيآ ناكم ةيآائلَدَب اذإو ل»

 ةيآ انخسن اذإ :لاق ءخوسنملاو خسانلا ىف اذه :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 هللاو له:هللا لاقف ءىرتفت تنأ هتضقن مث اذكو اذك تلق كلابام :اولاق ءاهريغب انمجو
 .20 4# لزني امب ملعأ

 ١٠١8 4 نيبم ىبرع ناسل اذهو ىمجعأ هيلإ تودحلي نيذلا ناسل ا

 نب دبع » ىلع لخد ,ةكم لهأ هاذآ اذإ ُهّلِيقَع ىبنلا ناك :ىدسلا لاق «هنعو

 ناسللا اذه :هللا لاقفءرسيلا وبأ هملعي :اولاق «هيلع لخدي نوكرشملا هآر املف ءهثدحو

 .(؟7ىمجعأ رسيلا وبأ ناسلو «نيبم ىبرع

 ١٠١5 4 ناميإلابٌنْئَمطُم ُهُباقو ةركأ نمالإ
 «نيكر شملاب قحلف ءدترا مث « ملسأ حرّسلا ىبأ نب هللا دبع نإ :ىدسلا لاق

 ىتح امهوبذعو امهوذخأف «رادلا دبع نباو ىمرضح ا نبا دنع بابخو رامعب ىشوو

 .©© ةيألا تلزنف ءارفك

  1١١روثنملا ردلا 70/54 ١.

 قباسلا ردصملا (؟) ١1/4.

 ١7١/14 قباسلا ردصملا (9)

 . 4535/4 ىناعملا حور 4١71/84 روشنملا ردلا (5)

 ١75/4. روثنملا ردلا (0)

 نير



 ءارسإلاةروس
 ىصقألا دجسُّلا ىلإ مارَّخلا دجسّلا نم ًاليل هدبعب ىرسأ ىذلا َناحبُس

 ١ 4 هلوح انكراب ىذلا
 هلبااي 2 8 ع

 .؟”ارهسش رشع ةعسب

 مويلا كلذ ناك املف «ءاعبر ألا موي 0( :لاق ؟ءمت سف :اولاق هريملا يف ةمالعلاو ةقفرلا

 «ةعاس راهنلا ىف هل ديزف هِيَ ىبنلا اعدف «ئجت ملو راهنلا ىلو دقو نورظني شيرق تفرشأ

 نون نب عشوي ىلعو هلي ىبنلا ىلع الإ دحأ ىلع سمشلا درت ملف «سمشلا هيلع تّسبحو

 ") نيرابجلا لتاق نيح مالسلا هيلع

 هلوح انتبنأ :لاق  انكراب ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأو

 .(0 رجشلا

 تسل كنأ تيضق دق بر :لوقيف «باتك ةمايقلا موي هل جرخي رفاكلا :ىدسلا لاق

 . 2494 كباتك أرقا اله :هل لاقيف ءىسفن بساحأ ىنلعجاف «ديبعلل مالظب

 ١ 4 اهيفاوقّسَمَف اهيفرشم انرمأ »

 .(* ديدشتلاب © انرمأ لف :ىدسلا أرق :ىسولألا لاق

 "0 4 كبَر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دن الك

 ) )1١روقنملا ردلا ,57/+ ميظعلا نآرقلا ريسفت ١ 5٠0/4ءفتح ريدقلا 508/5.

 ىف مكاحلا دنع نون نب عشويل سمشلا سبح ةصقو .4 50ص ىطويسلل ىربكلا صئاصنملا ١5/4 روثنملا ردلا )١(

 هقفاوو (هاجرخي ملو ,حيحص بيرغ ثيدح اذه 7:لاقو ةريره ىبأ نع ةصق اهيفو ع١ ١898/9 , 4٠ كردتسملا

 .ىبهذلا

 رشب ىلع سبحت مل سمسشلا نإ » :هتَِم هللا لوسر لاق :لاق «ةريره ىبأ نع 785/5 دنسملا ىف دمحأ ىورو

 ١5 4/7 ىرابلا حتف ىف رجح نبا ركذ امك حيحص هدانسإ اذهو .«سدقملا تيب ىلإ راس ىلايل ءنون نب عشويل الإ

 . ةفرعملا راد ط

 7١/8/7. ريدقلا حتف 2177/4 روشنملا ردلا (*)

 .759/8/5 ىناعملا حور (5) 1١5717/4. روشنملا ردلا (4)
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 «كبر ءاطع نم نينمؤملاو رافكلا دمت :لاق ىدسلا نع ,متاح ىبأ نبا جرخأ ٍ
 .قزرلا نم ىأ

 ”" ف امهل لقت الو
 . 20 هاوس امف فأ لقت ال :ىدسلا لاق

 +١ 4 اريدبت ريم الو ليلا نب راو نيكسملاو ُهَقَح ىبرقلا اذ تآوإ

 اوفداص اذإف هنولأسي هلع ىبنلا نوتأي بلطملا دبع ىنب نم سان ناك :ىدسلا لاق
 .(ال) الو «( معن ) مهل لقي مل« «تكس ايش هدنع اوفداصي مل نإو ,مهاطعأ ائيسش هدنع

 .("2هلك كلام طعتال : ىأ 4ًاريذبت ربت الو ل: ىلاعتهلوقو

 ؟8 4 اروسيَم ًالوق مهل لّقف ظ
 نإف «مويلا اندنع سيلو«ةماركو «معن مهل لق :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 . 20 مكقح فرعن ءىشانتأي

 00 *"؟ «انزلااوبرقتالو»

 دودحلا كلذ دعب تءاجف دودح نكت مل ةيآلا هذه تلزن موي :ىدسلا لاق

 (*) رونلا ةروشخ ىف

 " 4 © الوئسم ناك دهعلا َنِإ دهعلاب اوفوأو إ»
 هلوق لزنف «ةنجلا لخدي مث هنع لأسي امنإ ناك «ةيآلا هذه تلزن موي :ىدسلا لاق

 .«© مهل قالَخ ال كئلوأ اليلق انمث مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيدّلا نإ: ىلاعت

 ه1 4 اليلق الإ معنبل نإ )ط
 . (9 ارهش رشع ةينامث «ليلقلا :ىدسلا لاق

 9:4 اعوبني ضرألا نم انل رجفت ىتح

 . 9 نيعلا نم ىرجي ىذلا وه : عوبنيلا :ىدسلا لاق

 ) )1١روشمملا ردلا 1070/5 ١71.

 .10748/ 5 روشنملا ردلا (5) .ارصتخم 59/4 ىناعملا حورء7١ا/ 2١77/4 روشنملا ردلا (؟)

 .181/5 روثشنملا ردلا (ه) .5؟86/ ريدقلا حتفء1173/5١ روشنلا ردلا (1)

 .557/4 ىناعملا حور ء35/4١ روشنملا ردلا (5)

 ادج ليوط رثأ (8 ةيآ ) نايبلا عماج ىف دروو .537/4 ىناعملا حور؛؟ 55/1 ريدقلا حتف 2507/4 روثنملا ردلا (0)

 ىسولألاو 2585/5 ىبطرقلا دروأو «هتبثن مل ةباحصلا نم سانو دوعسم نباو سابع نبا نع ءىدسلا نع
 .لوألا ردصملا ىلع ادامتعأ هب دتعن ملف ءطقف ىدسلل ابوسنم هنم اضعب 5

 انضردب



 فهكلا ةروس
 تاحلاصلا نولمعي نيذلا نيدمؤملاَرْشَبيو ُهَندَل نم ًاديدش ًاسأبرذنيل »

 ؟ 4 ًانسَح ًارجأ مهل نأ

 ,2) اديدش اباذع: لاق 4 اديدش ًاسأب ]»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ
 .ةنجلا :لاق :4 انَسَح ًارجأ مهل نأ !»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأو

 4 :4 ادلو ُهّللا َدَحَنا اولاق نيذلا َرذئيو لف

 .() ىراصنلاو دوهيلا مه :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 4 افسأ ثيدحلا اذهب اونمؤي مل نإ مهراثآ ىلع كسفن عخاب كّلعلف

 لتاق :ىأ «© كسفن عخاب 15 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(0انزح :ىأ # افسأ إ» :هلوقو «نآرقلا وه :# ثيدحلا اذه ]» :هلوقو ءكسفن

 8 4ًازرج ًاديعص)

 .(*) ضرألا نم ىوتسملا وه :لاق ىدسلا نع «ىسولألا ج رخأ

 9 4 ميقرلاو فهكلا باحصأ نأ تبسسح مأ )»

 اهيف كلملا بتكو ءرخصلا ىف مهؤامسأ تمقر :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ىف اهبرض مث «سوبير كلملا نمز ىف اذكو اذك نامز ىف اوكله مهنأ بتكو ؛مهؤامسأ
 .«© اهأرق جرخ وأ لخد نم ناكف «بابلا ىلع ةنيدملا روس

 ١ ١ 4 ادم ابل امل ىصحأ نييزجلا أ ملعل ل
 اولأس نيذلا ىراصنلاو دوهيلا امه «نارفاك نابزحلا :لاق ىدسلا نع «ىسولألا جرخأ

 .506/4 روشنملا ردلا )١(

 .ه//5 ىناعملا حور 03000/9*2 ريدقلا حتف )١(

 .5/5 ىناعملا حور 530/8 ريدقلا حتف 25٠5/4 روثنملا ردلا (©)

 5/5 ىناعملا حور (5)

 ١١/8 ىناعملا حور 2575/9 ريدقلا حتف 2517/5 روشنملا ردلا «59105/ نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 نضر



 .2) فهكلا باحصأ نع هَ ىبنلا

 ١ 4 ىده مهاندزو إذ

 «هودرط نيح ىعارلا بلكي ىده مهداز :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا ج رخأ

 هقطنأف «ىعادلاك ءامسلا ىلإ هدي بلكلا عفرف«مهب هبنيو ,مهيلع حبني نأ ةفاخم هومجرو

 لبق هللا تفرع دقل هللاوف «ىننوبرضت مل «ىننومجرت مل «ىننودرطت مل :موق اي لاقف «هللا

 60 ىده كلذب هللا مهدازف «ةنس نيعبرأب هوفرعت نأ

 ١"  اناينب مهيلع اودبا اولاقف مهّرَمأ مهيب نوعزاسي ذإ

 نع مهلأسف موق نم اخويش كلملا اعد :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 مهؤامسأ بتك هنأو «هنامز ىف اودقف ةيتف نأو «2) سويقد ىعدي كلم ناك :اولاقف ؛مهرمأ

 حرفف ؛مهؤامسأ اهيف اذإف ءاهأرقف ءرخصلاب اعدف «ةنيدملا باب ىلع تناك ىتلا رخصلا ىف

 ثعبي هللا نأ مهيف ىشفف ءاوثعبف ءاوتام دق اوناك موق ءالؤه :لاقو ءاديدش احرف كلملا

 ةعاسلا نأو قح هللا دعو نأ اوُملعيل مهيلع اًترثعأ كلذكو إف :هلوق كلذف «ىتوملا
 . 9 ادجسم ءالؤه دنع نذختأل :كلملا لاقف ١١ ةيآلا - 4 اهيف بيرال

 ؟؟ 4 مهبلك مهسداس ةسمخ نولوقيو مهبلك مهعبار ةثالث نولوقيس

 اولاق نيذلاو ءدوهيلا مه :ةثالث اولاق نيذلا :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(© ىراصنلا مه :ةسمخ

 ٠١ 4 ًاققترم تءاسو بارشلا سعب ف

 .20 ىقتلملا وه قافترالاو ,نوبرشي نيح «ميمحلا ىلع نوقفترم :ىدسلا لاق «هنعو

 م7 4 بانعأ نم ٍنيَعْنَج امهدَّحأل انلعجإو

 )١( ىناعملا حور ©/1.
 .هتحصل دهاش الو بيرغ اذهو .55/ نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 ( سونايقد » هنأ ىلع نيرسفملا عامجإ ريثك نبا لقنو 25١7/4 ( سوبير ) كلملا مسا نأ افنآ ىطويسلا ركذ (*)
 .لهر؟

 ."0/8 ىناعملا حور4 717/5 روثنملا ردلا (5)
 .7//580 ريدقلا حتفء؟ ١07/4 روثنملا ردلا (ه)

 .086/© ىناعملا حورعء١ 51/15 روثنملا ردلا (5)

57 



 ناكو ءدحاو رادجو .دحاو ناتسب هل ناكف ,ناتسبلا ىه ةنجلا نإ :ىدسلا لاق

 .( اهيلي ىذلا رادجلا لبق نم ةنج هامس كلذلو «نيتنج اتناك كلذلو ءرهن امهنيب

 " # ارهن امهلالخ انرجفو 9>

 00 امهطسو :ىأ # امهلالخ إ»:هلوق ىف ىدسلا لاق

 مه 4 ادب هذه َديِبَت نأ نظأ ام »

 0 كلهت :ىأ 4 ديبت 5 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 "5 كابلقنم اهنم ًاريخ ندجأل ىبر ىلإ تددُر نئلو ةّمئاق َةَعاَسلا نظأ امو

 ىلإ تددر مث ةمئاق ةعاسلا تناك نكل :لوقي :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(9 ابلقنم اهنم اريخ ندجأل ىبر

 4٠ 4أقلز ًاديعص»

 .2© تابن اهيف سيل :ىأ : قلزلاو «سلمألا :ديعصلا :ىدسلا لاق «هنعو

 1 و هه . 1 12 و همي #4 2 /ُم

 64 74 اهشورع ىلع ةيواخ ىهو اهيف قفنأ ام ىلع هيفك بلقي حبصْأَف هرمتب طيحأو )»
 :هلوقو ءاتكلهأف نيتنجلا رمثب : ىأ 4 هرمشب طيحأ ):ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 بلق:© اهشورع ىلع ةيواخ ىهو )© :هلوقو ءاهيلع ةمادن :ىأ © هيفك بلقي حبصأفإ»

 .(9 اهالعأ اهلفسأ

 ه١ 4 ادِضَع نيل ختم تْكامو
 تنك امو !>:هلوقو ءاذه ىعم متذختا نيذلا نيطايشلا تدهشأ ام :ىدسلا لاق

 555/4 روثنملا ردلا ه5/8 ىناعملا حور (1)
 .5؟5/14 روشنملا ردلا ١١(

 .؟؟5؟/4 قباسلا ردصملا(5)

 .؟؟5؟/4 قباسلا ردصملا (:)

 <1/0 ىناعملا حورع؟7714/4 روقنملا ردلا (5)

 .5؟14/54 روشملا ردلا (5)

 مام



 ءىسث ىلع ادضع مهتذختا الو :# ادضع ظ و «نيطايشلا :ىأ # ادضع نيلضملا ذختم
 .() ىنوناعأف ءىنودضع

 هه 4 البق باذعلا مهيتأيوأ

 هيلإ نوزنيف مهلبق ام :ىأ 4 البق إ2:هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه/ 4 الئوم هنود نم اودجي نل دعوم مهل لب إت
 .©) ةمايقلا موي دعوملا :ىدسلا لاقو

 5و ©« نيرحبلا عمجم غلبأ ىتح

 (49 رحبلا ىف نابصي ثيح «2) سرلاو ءركلا :نارحبلا :ىدسلا لاق ىبطرقلا جرخأ
 8 # اندنع نم ةمحّر هانيتآ اندابع نم ًادبع ادجوف ا:

 تبن ناكم ىف ماق اذإ هنأل ؛رضملا ىمس امَنإ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 .(© هيمدق ىطغي هيلجر تحن بشعلا 5

 ٠١ 4 ةنيفسلا ىف ابكر اذإ ىتح

 ىف خسرف «ركلا ءام ىف اربعم تناك امنِإ :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ
 .(0 خسرف

 /ا/ 4 امُهوُفيِضُي نأ اوُبأَف اهلهأ امعطتسا ةيرق َلهأ اينأ اذإ ىتح ف
 .(9 اماقل اهلهأ ناكو ( ناورجب » ىمست ةيرقلا تناك :ىدسلا لاق «هنعو

 ٠٠ 4 ضَقنَي نأ ديري ):

 .591/5 ريدقلا حتف 2578/5 روشملا ردلا )١(

 791/5 ريدقلا حتف 3578/5 روثنملاردلا (؟)

 نآرقلا ريسفت .برغملا ىلي امم مورلا ركو قرسشملا ىلي امم سراف رحب امه :ريثك نبا لاق .نارحب «سرلاو ركلا ١ (؟)

 .95/ ميظعلا

 .70/4 روشنملا ردلا 4١٠ 48/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .١غ/8 ىناعملا حور 4555/4 روثنملا ردلا (5)

 .755/14 روشنملا ردلا (5)

 6١ه ىناعملا حور 45717/5 روشنملا ردلا (9)

 ندر



 . طقسي نأ ديري :ىدسلا لاق

 7/4 امهقهري نأ انيشخف )

 .2) مهيلع انقفشأ :ىدسلا لاق

 / 4اركذ هنم مكيلع ولتأس لق نينرقلا ىذ نع كنولأسيو
 « ىسيع و« ىسوم و «ميهاربإ ركذت امنإ ءدمحم اي :ُهّْنقَم ىبنلل دوهيلا تلاق :ىدسلا لاق

 ناكم ىفالإ ةاروتلا ىف هللا هركذي مل ىبن نع انربخأف ءانم مهركذ تعمس كنإ «نييبنلاو

 اوجرخف «(«ءىش هنع ىنغلب ام ) :لاق .نينرقلا اذ :اولاق (؟وه نمو ): هلع لاق ؟دحاو

 . 20 تايالاب ليربج لزن ىتح تيبلا باب اوغلبي ملف ءمهسفنأ ىف اوبلغ دقو «نيحرف

 2.0 44 ُهْبَذَعُت فوسف مّلَظ نم اّمأ لذ

 دقوت مث ءرفص نم ِرََب ىف مهلعجي نأ هباذع ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .() اهيف اوعطقني ىتح رانلا مهتحت

 ىلا نم ري ىسبر ىناطعأ ىذلا :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .24) جارخلا نم نولذبت

 949 # ضعب ىف جومي ذكموي مهضعب انكر تو !»

 .سانلا ىلع نوج رخي نيح كلذ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١٠١07 44 ًالْرُن سودرفلا َتاَنَج مهل تناك

 «ةيطبنلاب مركلا وه *سودرفلاإ» :هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 60 بانعألا رجش هيف ىذلاوهو «اسادرف»هلصأو

 .؟4//0 روشنلا ردلا 1١

 0 ىناعملا حور 209/7 ريدقلا حتف 25 40/5 روثنملا ردلا )١(

 عا ىناعملا حور 25 59/4 روشنملا ردلا 2٠١5/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .551/4 روشنملا ردلا (:)

 ١. 47/8 ىناعملا حور ,*117/ ريدقلا حتف 255 4/4 روثنملا ردلا«07١٠ ١31ه ميظعلا نآرقلا ريسفت ()

 نسضو



 ميرم ةروس

 ١ ب ضعيك)»
 ملاع ؛مهيديأ قوف هدي «هدابعل داه ,هقلخل فاك :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 اذإو ءىطعأ هب لفس اذإ ىذلا .مظعألا هللا مسا وه :لاقو .هدعو ىف قداص ؛مهب

 .2) باجأ هب ىعد

 6 4 ًابيش سأرلا لعتشاو ىنم مظعلا نهو ىَنِإ بر لاق »

 نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 نم ىل به#»:لاقف ارس هبر اعد مث « ؛ىلصف ماقف دلولا ىف ايركز بغر :لاق ءىدسلا

 .(2) فعض :ىأ © نهو ف :هلوقو © ايلو كندل

 ١ ىنرُي .ًايلو كندَل نم ىل بهف ارقاع ىتأرما تناكو ىئا رو نم ىلاوملا تفخ ىنإو ف
 < ,ه ه4 بوقعي لآ نم ثريو

 لا نم ثريو ىنثري ل» :هلوقو «ةبصعلا نه :© ىلاوملا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(7)2 بوقعي لآ ةوبنو ىتوبن ثري :ىأ # بوقعي

 ٠ 4 ًايمس لبق نم هل لعجب مل )»
 4) ىيحيب هلبق دحأ مسي مل :ىدسلا لاق

 ."04 مالُغ ىل نوكي ىنأ بر لاق اذ

 ٠١ كايوس لايل ثالث سانلا ْمّلَكُت الأ كنيآ لاق ةيآ ىل لعجا بر لاق !:

 كتياؤم :لاق «ةيأ ىل لعجاف «كنم توصلا اذه ناك نإ ءبر :ايركز لاق:ىدسلا لاق

 ملكت ال نأ «كليلدو كلذل كتمالعو :ىلاعت لوقي كايوس لايل ثالث سانلا ملكت الأ

 )١( نايبلا عماج.(؟) .١١4/ه نآرق رقلا ماكحأل عماجلا 51/15.

 . ارصتخم هه/5 ىناعملا حورع؟ 05/4 روثنملا ردلا /21١1 ميظعلا نآرقلا ريسفت 75 275/١ نايبلا عماج (*)

 ١55/8 ىناعملا حور 275 4/7 ريدقلا حتف 24١١/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا 254/15 نايبلا عماج (5)

 .انه هراركت نع ىنغي امب ( ؛ 0) ةيآلا نارمع لآ ةروس ىف صنلاب ةيآلا هذه ريسفن درو (5)
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 ؛مالكلا نم كعنمي ضرم الوءسرخ نم كب ةلع ال ,حيحص ىوس تنأو لايل ثالث سانلا
 .29 لايل ثالثو «مايأ ةثالث هناسل لقتعاف

 ١١4 ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف

 ةركب اوحبس نأ :اباتك مهيلإ بتكف «بارحلا نم هموق ىلع جرخف' :ىدسلا لاق

 .(")ايشعو

 ١١ 4 اًيقرش اناكم اهلهأ نم تّدبتنا ذإ

 (") بارحا قرش ىلإ اهباصأ ضيا ميرم تجرح :ىدسلا لاق

 ١17 كاّيوس ًارتشَب اهل َلّثمتف حور اهيلإ ادلسرأف ًاباجح مهنود نم تذختاف )»

  ميرم ىنعي  ترهط املف «ناردجلا نم اباجح مهنود نم تذختاف :ىدسلا لاق

 .(©) ايوس ارشب اهل لثمتف «ليربج وهو ءاهعم لجرب ىه اذإ اهضيح نم

 ١ 44 ايقت تنك نإ كنم نمحرلاب ُةوعأ ىَنِإ تلاق

 «كنم نمحرلاب لجرلا اهيأ ذوعأ ىنإ :تلاقو «هنم تعزف هتأر املف :ىدسلا لاق

 ىقتت هل ىوقت اذ تنك نإ «كيلع همرح ام ىنم لانت نأ ءكنم نمحرلاب ريجتسا :لوقت

 . (©) هيصاعم بنتجت و هم راحم
020 

 ؟ ؟ 4 اًيصق ًاناكم هب تذبتناف ُهَتلَمَحَف ا

 خفنف اهيمكب ليربج ذخأف «كلذ ليربج لاق مل ءاهبابلج اهيلع تحرط :ىدسلا لاق

 02 تلمحف ءاهردص ةخفنلا تلخدف ءاهماَدق نم اقوقشم ناكو ءاهعرد بيج ىف

 يسن تسكو اذه لبق تم ىتنيلاب تلاق ةلخّنلا عذج ىلإ ضاخَلا اهءاجأف

 ؟ #8 دب يسنم

 ١١. 5/9 ريثك نبا ءارصتخم 418/8 ارقلا ماكحأل عماجلا ,85 ,8ه/١ نايبلا عماج (1)

 ١١1/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2537/١5 نايبلا عماج (؟)

 ١١. 5/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 ٠/١5 نايبلا عماج (©)

 ١١8/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت «4 ١/١5 نايبلا عماج (5)

 /1١5. ميظعلا نآرقلا ريسفت 41/١5« نايبلا عماج (ه)

 .115/6 ميظعلا نآرقلا ريسفت < نآرقلا ماكحأل عماجلا 5 نايبلا عماج (5)

 راما



 ًءايحتسا لبحلا نم قلطت ىهو تلاقف «ةلختلا ع ذج ىلإ ضاخملا اهأجلأ :ىدسلا لاق
 اذه لبق تم ىتتيلاب .لوقت 4 ايض ايسن ؛ تدكو اذه لبق تم ىتيإ اي :سانلا نم

 00 نيعالو رثأ ىل ىربالف « ىرثأ ىسن :لوقت

 ؟ 4 4 اًيرس كّتحَت كبَر لعج دق ىنزحت الأ اهتحت نم اهادانف )»

 .() رهنلا :ىرسلاو ءاهتحت نم ليربج اهادان :ىدسلا لاق

 ؟ 5 4 اًينَج ًابطر كيَلَع طقاست ةلخنلا ع ذجب كيلإ ىزهو )»

 بارحنا ىف اهل ىرجأو «ةلخن وه اذإف (هتزهف ءاعوطقم اعذج ناك :ىدسلا لاق

 .20 4 ًانيع ىرَقو ىبرشاو ىلك )ف : اهل لاقف ءاينج ابَطَر ةلخنلا تطقاستف .. .ارهن

 ملك نلف ًاموص نمحرلل َترَذَن ىنِإ ىلوقف ًادَحأ رَشَِلا نم نيَرَت امإف » د ظل

 ٠١ 4 ايسنإ مويلا

 تود ىلإ ىلوشت إل «كملكي : | ادحأ رشبلا نم نيرت امل زف :ىدسلا لاق

 + ايه تح دن اول ليحق هنوف هبال ١

 اولبقأف ءتدلو دق ميرم نأ ليئارسإ ىنب ربخأف ناطيشلا بهذ هتدلو امل :ىدسلا لاق
 .«©) اليظع ائيش ىنعمب :# ايِرَق ًائيش إ»:هلوق امأو ءاهوعدف ءنودتشي

 * 8. 4 يغب كُمُأ تناك امو ِءْوَس ارما كوبأ ناك ام توراه تخأ ايا

 «نالف ىنب اخأ اي :لوقي امك وهو «ىسوم ىخأ نوراه ىنب نم تناك :ىدسلا لاق
 600 ةيناز : ىأ # ايغب )»:هلوقو

 ١75/8 ىناعملا حور */2١1107 ميظعلا نآرقلا ريسفت :4 5/١5 نايبلا عماج (1)
 . 548/1١5 نايبلا عماج (؟) //1١130. ميظعلا نآرقلا ريسفت« 47/١5 نايبلا عماج (؟)
 .118/+ ميظعلا نآرقلا ريسفت 4 /07©١ نآرقلا ماكحأل عماجلا .ه ١/١ نايبلا عماج (؛)
 2472/6 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,58/15 نايبلا عماج (5)
 1174/8 ىناعملا حور 2570/4 روثنملا ردلا ١ 4 4١« /هنآرقلا ماكحأل عماجلا 2/١7« نايبلا عماج (5)
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 ١9 # اًيبَّص دهّلا ىف ناك نّم مّلَكُن فيك اولاق هيلإ تراشأف »

 ءهب هللا اهرمأ ام مهل تلاق ..  . ءوس أرما كوبأ ناك ام إف :اهل اولاق امل :ىدسلا لاق
 -انب اهتيرخسل :اولاقوءاوبضغف «ىسيع ىلإ تراشأ ؛مالكلا ىلع كلذ دعب اهودارأ املف

 .() اهانز نم انيلع دشأ  مالغلا اذه ملكن نأ انرمأت نيح

 45 4 اّيلم ىنرجهاو َكممِجرأل هنت مل نيل )»
 .(" ادبأ :ىأ 4 يلم 9 :هلوقو «لوقلاو ةميتشلاب :« كتمجرأل إ»:ىدسلا لاق

 40 44 ايفَح ىب ناك هنإ ©

 ١" هرمأب متهي ىذلا ىفحلا :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ه٠. الع قدص ناسل مهل انلعجو )ف
 .(4) ءانثلا نسح ىنعي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ه7 «ايجن هانبرقو»

 .©5) ملكف ءامسلا ىف لخدأ :لاق ىدسلا نع ءمتاح ىبأ نبا جرخأ

 ه” 4 سيردإ باتكلا ىف ركذاو

 هنأو ء«ضرألا ىف هللا هثعب ىبن لوأ سيردإ ناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 هللا لأسف «هبحأ ةكئالملا نم اكلم نإ مث «سانلا لامعأ فصن لثم هلمع عفريف لمعي ناك

 ىنربخأ «كلملا اهيأي :لاقف هللا ىلع هتماركب هثدحف هاتأف «هل نذأف هيتأيف هيف هل نذأي نأ

 :لاق هللا الإ اذه ملعي ال سيردإاي :لاقف ؟لمعلا ىف هلل دهتجأ ىّلعل ىلجأ نم ىقب مك
 ؟لمعلا ىف هلل دهتجأف هللا كلم ىلإ ذظنأف ةسداسلا ءامسلا ىلإ ىب دعصت نأ عيطتست لهف
 ءامسلا غلب ىتح هب دعصف هحانج تحت هلمحف ءهب رمأف ءعّقشف عفمشت نأ الإ ءال :لاق

 :لاق ؟ديرت نيأ ءتوملا كلم اي :لاقف «هللادنع نم الزان توملا كلم هلبقتساف «ةسداسلا

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 227 2557/17 نايبلا عماج */ ١19.

 نايبلا عماج (؟) 70/15:  5١ميظعلا نآرقلا ريسفت 9//1؟١.

 )*( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١77/7

 .١؟84/» قباسلا ردصملا (5)

 .777/5 روشنملا ردلا (5)



 بهذف ةسداسلا ءامسلا ىف : :لاق ؟هسفن ضبقت نأ ترمأ ني و :لاق. سيردإ سفن ضبقأ

 كلذف «ةسداسلا ءامسلا ىف هعضوف «تام دق «ناقفخي هيلجرب اذإف ءسيردإ ىلإ رظني كلملا

 .(1)ه97 ةيآلا 4 ايلع اناكم هانعفرو إ::هلوق

 ةيرذ نمو حون عم انلمح نممو مدآ ةيرذ نم نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا كئلوأ )ف

 0/4 ليئارسإو ميهاربإ
 هب ىنع ىذلاو ءسيردإ مدآ ةيرذ نم هب ىنع ىذلا :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ؛نوراهو ؛ىسوم ليئارسإ ةيرذ نم هب ىنع ىذلاو «ليعامسإو
 .©) ىسيعو «ىبحيو ءايركزو

 68 (ةالصلا اوعاضأ فلَخ مهدعب نم فّلخف ف

 مه :«فلخ مهدعب نم فّلَخفإلل:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .(9 ةيلكلاب اهوكرت :ىأ # ةالصلا اوعاضأ ا :هلوقو ءىراصنلاو دوهيلا
 هل ساس

 < 4 4 كبر رمأب الإ لَن امو

 «نزح ىتح ةكمب هن ىبنلا نع ليربج سبتحا :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ
 كرت «داالقو كاعدو دق كبر لعل :ةجيداخ تلاقف «ةجيدخ ىلإ كلذ ىكسشف هيلع دتشاف

 ليَع لاقف  ؟ ةيآلا ىحضلا ةروس 4 ىلَق امو كبر كععّدو ام ا :ىلاعت هلوقب ليربج
 قالا سن تلو ناك امر لاقو «(ىنظ ءاس ىتح ىنع تسبتحا «ليربج اي

 .(9 هلم دمحم اي كاسنيل كبر ناك ام :ىأ

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 517/0  »4١ىناعملا حورء 2177/4 روثنملا ردلا 191/8

 ىفو «تايليئارسإلا رابحألا بعك رابخأ نم اذه ٠:هيلع اقلعم لاقو « بيرق ظفلب ريثك نبا رثألا ذه ىورو

 ميظعلا نآرقلا ريسفت :رظنا « ةراكن هضعب 54/7 ٠.١ رفانلا ( .

 .0/9-5"5 ريدقلا حتف ء7١١/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 "3710/17/4 روشنملا ردلا 21717/9ميظعلا نآرقلا ريسفت ()

 . ثيدحلا هيف ركذو 57/9/54 روثنملا ردلا 217/7 ثيدحلل ركذ نود ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف (4)

 :لاق ؟انروزت امم رثكأ انروزت الأ :ليربجل هلع هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس ثيدح ىفو

 ركذ :باب «قلخلا ءدب باتك ىف ىراخبلا هاور .ةيألا# انفلخ امو انيديأ نيب ام هل كبر رمأب الإ لزنتن اموت لزنف

 .ميرم ةروسريسفت ىف ىذمرتلا هاور امك «بعشلا ط ١١4/7 ميرم ةروس «ريسفتلا باتك ىفو 2١07/4 ةكئالملا

 . ًالسرم وار نم رثكأل ١0/8 ريسفتلا ىف ريثك نبا هدنسأ دقو

 نقم



 <48 4 انج منهج لوحإ»
 )١(. امايق : ىأ # ايجإ#:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع«ريثك نبا جرخأ

 8١ 4 اًدض مهيلع نوثوكيو مهتدابعب نورفكيس

 . () ةموصخلا ىف ءادشألا ءامصخلا :(دضلاو » «ناثوألاب نورفكيس :ىدسلا لاق ؛هنعو
 م" 4ازأمهزؤت»

 .()انايغط مهيغطت :ىدسلا لاق

 )١( روشنملا ردلا ,171/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 780/4

 ىلع ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟

 قباسلا ردصملا (؟) +/١75.

 نسخ



 هطةروس

 ١ «هطوو

 .0) ( لجراي :ةيطبنلاب هنإ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 " 4 ىرثلا تحت امو

 ىهو «ةعباسلا ضرألا تحت ىتلا ةرخصلا ىه :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 ,250 رافكلا باتك هيف ىذلا نيجس وهو(ءءارضخ ةرخص

 4 4 ىسوم ثيدح كاتأ لهو ا

 ,هلهأب راس لجألا ىسوم ىضق امل :لاق ءىدسلا نع«طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع
 . ”9قيرطلا لضف

 ١١ 4 كيَلعَت علخاف

 .(4) غو بدم ريغ تيم رامح دلج نم اتناك :لاق ىدسلا نع ؛ئسولألا جرخأ

 ١ ه 4 اهيفخأ داكأ

 ىفخأ دق الإ دحأ ضرألاو تاومسلا لهأ نم سيل :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 . 2 ةعاسلا ملع هنع هللا

 مقا : . كا ع
 ١ 4 ىرخأ برآم اهيف ىلو ىمنغ ىلع اهب شهأو

 عقيف «منغلل رجشلا اهب برضأ :لاق ءىدسلا نع طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع
 .©9 ءاقسلاو دوزملا اهيلع لمحأ () ىرخأ جئاوح اهيف ىلو «قرولا

 .5ه5/5 ريدقلا حتف 5١/7 2١ ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 ٠١5/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .71717/0 ىناعملا حور 2585/4 روثشنملا ردلا (؟)

 .3514/15 نايبلا عماج (؟)

 .؟7ه/© ىناعملا حور (5)

 .؟915/14 روثنملا ردلا ١« 5 4/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (©)

 .775/5 ريدقلا حتف 25 95/5 روثنلا ردلا ىف درو «ىرخأ جئاوح اهيف ىلو » :هلوق (7)

 ٠١7/15 ١١ نايبلا عماج ىف هلك رثألاو (7)
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 اهذخ لاق ىعست ٌةَيَح ىه اذإف اهاقلأف . ىسوم اي اهقل أ لاق ف

 ١9-51 :(ىلوألا اهّتريس اهديعنس فخئالو

 ءاصعلا :ىنعي . ىسوم اي اهقلأ :هبر - ىسومل ىنعي هل لاق :(©7ىدسلا لاق
 اي :ىدونف «بقعي ملو اربدم ىلو ناج اهآر املف .4 ىعست ةيح ىه اذإف اهاقلأفإل

 .() : نولسرملا ىدل فاخي ال ىنإ فخت ال ءىسوم

 "7 4# ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت ف
 .©)نيسش ريغ نم ىذأ الو «صرب ريغ نم ىأ :ىدسلا لاق

 ؟/ :91/ 4 ىلوق اوهقفي . ىناسل نم َةَدَقع لحاو

 هصقرُت ىه امنيبف ءايبص ةيسآ همأ هتروأ - ىسوم ىنعي  مالغلا كرحت امل :ىدسلا لاق

 ءاهفتنف هتيحلب ىسوم ذخأ «هيلإ هذخأ املف «هذخ :تلاقو «نوعرف هتلوان ذإ ؛هب بعلتو

 امنإ ءادلو هذختن وأ انعفني نأ ىسع هولتقت ال :ةيسآ تلاق .نيحابذلاب ىلع :نوعرف لاقف

 «ىنم ىلحأ رصم لهأ نم سيل هنأ تملع دقو «هابص نم اذه عنص امنإو «لقعي ال ىبصوه

 نإو «هحبذاف ؛ءلقعي وهف توقايلا ذخأ نإف ءارمج هل عضأو «توقايلا نم ايلح هل عيضأ انأ

 ' ءاجف ..رمج نم اتسط هل تعضوو «اهتوقاي هل تجرخأف «ىبص وه امنإف ءرمجلا ذخأ

 ىذلا وهف «هناسل تقرحأف «هيف ىف ىسوم اهحرطف «ةرمج هدي ىف حرطف ُهّْتقَ ليئاربج
 . (©9كلذ لجأ نم ىسوم نع تلاوتف  ىناسل نم ةدقع للحاو إ::هيف هللا لوقي

 م9 هل ودعو ىل ودع ةذخأي لحاسلاب ميلا هقليلف ميلا ىف هيفذقاف )»

 ئف همأ هتقلأ املف 20 لينلا وهو ءرحبلاوه : ميلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نم دخأي ملف «تاعضرملا هل اودارأو «نوعرف لآ هطقتلا املف ءهيصق :هتخأل تلاق «ميل

 نأ أف ةعاضلا اذ ل نع ار شلل لطي احلا اعجب ماسلا نأ

 .(0 اهوذحأف 4 مكل هنولفكي تيب لهأ ىلع مكلدأ لهإلل :هتخأ تلاقف

 .ىدسلا نع قباسلا هدنسب ريرج نبا اهجرخأ راثآلا هذه )١(

 ٠١. 5/1 نايبلا عماج (؟)

 ١. 15/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو ( نيش ريغ نم ىذأ الو ) :هلوقو 5/١ 2٠١ نايبلا عماج (*)

 0000006 نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠5/١1 ١« نايبلا عماج (4)

 ١١8/١5. قباسلا ردصملا(5) 15//٠١19. نايبلا عماج()
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 4: 4« َنْيلًالوق هل الوقف »
 نب ديعس انث :لاق «قرزألا فسوي نب قاحسإ نبرفعج انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 . 20 هاينك :لاق ىدسلا نع «حلاص نب ىلع انث :لاق «ىفقثلا دمحم
 سمس سس ارب عيال هال

 ه ٠ 4 ىده من هَقْلُخ ءىش لك ىطعأ ىذلا انبر لاق

 ءاهقلخ ةباد لك ىطعأ ىذلا انبر :لاق .ىدسلا نع «طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع
 .(©)نكسملاو برسشملاو لكأملاو .حاكنلل ىده مث ءاهجوز :ىأ

 ه8 4 هفلخن ال ًادعوم كنيبو اننيب لعجاف إ»
 .20 الدع :ىأ # ادعوم 15:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه4 4 ةنيَرلا موي مك عوم لاقإل
 .(© مهل ديع موي كلذ ناك :ىدسلا لاق

 "1 4 باذعب مكَحْسِيف
 .(©0 باذعب مككلهي :ىدسلا لاق

 5؟ «مهرمأاوعزانتفإ» ٠

 .(©3ىيسومو نوراه نود نم :ىدسلا لاق

 +0 4 ىلدألا ٌمُكقيرطب اههذيَوط
 .©) مكموق فارشأب بهذي :ىدسلا لاق

 6 4 ىقلأ نم لوأ وكن نأ اًمإو ىقلت نأ اًمإ

 فلأ نيثالثو ةعضب اوناكو « مهيصعو مهلابح اوقلأف اوقلأ ىسوم مهل لاق :ىدسلا لاق

 .(©) اصعو لبح هعم الإ لجر مهنم سيل ءلجر

 )١( نايبلا عماج ١١/١ (سابعلا وبأ ) هتينكو :نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف ىدسلا دازو 14/6 47.

 حور 45414/0«2 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو خلا © .. لكأملاو » :هلوقو 21١5/١7 نايبلا عماج (؟)
 . 75 8/5 ىناعملا

 7170/8 ىناعملا حور ء" ١/4 روقنملا ردلا 2١55/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١١/١ 7 نايبلا عماج (؟)
 ١67/8. ميظعلا نآرقلا ريسفت ع4 ؟ 0/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١1/1 نايبلا عماج (4)
 .١؟1؟/5١ قباسلا ردصملا (5) . ١15/1 نايبلا عماج (ه)

 ) )7قباسلا ردصملا ١5/757 ١.

 ١88/9 طقف (لجر فلأ نيثالث ٠:هلوق ىتح ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو 2١7/١ نايبلا عماج (8)
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 51/ #4 ىسوم ةفيخ هسفن ىف سجوأف

 «نوكفأي ام فقلت كنيمي ىف ام قلأو ءفخت ال ىسوم ىلإ هللا ىحوأ :ىدسلا لاق

 .نيملاعلا برب انمآإ :اولاقو ءاودجس «كلذ اوأر املف مهل ةّيح لك تكسأف «هاصع ىقلأف

 .2) # نوراهو ىسوم بر

 ٠١ «لخدلا عوذج ىف مكنباصألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعُطَقألف

 .(©0مهعطقو «مهلتقف :ىدسلا لاق

 85 4 ًافسأ نابضغ هموق ىلإ ىسوم عجرف
 .(0انيزح :ىدسلا لاق

 17 4 ىرماّسلا ىقلأ كلذكف اًهانفذقف

 ةبيز نم ارازوأ 9 :هلوقو « انتقاطب :ىأ #4 انكلمب ؟ 1>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(© طبقلا ىلح نم :ىأ «موقلا
, 

 مهل لاق ءرشعب هللا اهمتأف «ةليل نيثالث مهدعاوو «ليئارسإ ىنب ىلع نوراه فلختساو

 اهوعمجاف «ةمينغ وه امنإ طبقلا يلح نإو ءمكل لحت ال ةمينغلا نإ «ليئارسإ ىنب اي :نوراه

 مل ائيش ناك آلإو ءاهومتذخأ ءاهلحأف ىسوم ءاج نإف ءاهونفداف «ةرفح اهل اورفحاف ءاعيمج

 ءاهفذقف «ةضبقلا كلتب ىرماسلا ءاجف «ةرفحلا كلت ىف ىلحلا كلذ اوعمجف «هولكأت

 اودعف «ىسوم دعوم ليئارسإ ونب تدعو «راوخ هل ادسج الجع ىلحلا نم هللا جرخأف

 :ىرماسلا مهل لاق ؛هوأر املف ءلجعلا مهل جرخ نيرشعل ناك املف ءاموي مويلاو ءاموي ةليللا

 :هلوقو ءىشميو روخي ناكو«هنودبعي هيلع اوفكعف ,# ىسنف ىسوم هلإو مكهلإ اذهب

 ةرفح ىلحلا هذهل اورفحا :نوراه مهل لاق نيح كلذ :4«ىرماسلا ىقلأ كلذكفإب

 .١؟8/15 نايبلا عماج (1)

 .١؟5/15 قباسلا ردصملا (5)

 ١517/9. (هدعب نم هموق عنص ام ىلع ١:ىدسلا داز ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو «: 5 نايبلا عماج (")

 .585/ ريدقلا حتف 2434/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١1« 87/1 نايبلا عماج(4)
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 هلإو مكهلإ اذه  :ىلاعت هلوقو «هتبرت ىرماسلا فذقف ءهوحرطف ءاهيف هوحرطاو
 . (1)ىسوم دوبعمو ؛مكدوبعم اذه:لجعلا اودبع نيذلا ىسوم موق لاقف:لوقي 4 ىسوم

 4. 4هب مسبق امنإ)»
 . (") لجعلاب متيلتبا : ىأ :ىدسلا لاق

 40 4 ئرماس اي كبطَخ امف لاقإل
 .©) ىرماس اي كلام :ىأ #* كلبطخ ام » :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ٠١84 نمحّرلل تاوصألا تعّشخو

 .(©9تنكس :ىأ «# تعشمخ ! :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١94 4 هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الو »

 نآرقلاب ليربج هيلع لزنأ اذإ هيَ ىبنلا ناك :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا ج رخأ

 ىسنيف ؛هظفحي ملو ليربج دعصي نأ فوختي ؛هسفن ىلع قشي ىتح هظفح ىف هسفن بعتأ
 لجعتل كناسل هب كرحت ال إ» :لاقو «ةيآلا 4.. نآرقلاب لجعت الو ا :هللا لاقف «همّلع ام

 0١©(. يآ ةمايقلا ةروس هب

 ١١١ 4 ىليي ال كلُمو دْلْخلا ةَرَجّش ىلع كّلْذأ له)»

 لثم اكلم تنك اهنم تلكأ نإ :لاق ىدسلا نع ؛طابسأ نع «دامح نب ورمع نع
 .(9 |دبأ ناتومت الف نيدلاخلا نم انوكت وأ هللا

 ١؟١ 4 ةثجلا قَرو نم امهيلع نافِصْحُي اقفطو )»
 .( (بونثلا ةئيهك ناعقري ) «ةنجلا قروب امهيلع نايطغي البقأ :ىدسلا لاق

 ١7 4 4 ىمعأ ةمايقلا موي هرشحّتو اًكدَض َةشيعَم هل َنإف

 )١( نايبلا عماج ١57/1« ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف براقم ظفلبو ١57/7.

 ١75/١5. قباسلا ردصملا (؟) ١55/1١5. نايبلا عماج (؟)

 .705/5 روشنملا ردلا (5) ١85/7. ميظعلا نآرقلاريسفت (4)

 .4؟85/8 نآرقلا ماكحأل عماجملا 2١45/١ ناببلا عماج (5)

 */١55. ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو «بوثلا ةئيهك ناعقري ) :هلوقو ١7//١41« نايبلا عماج (1)

 ل



 .()هلةجحال :ىأ «ىمعأ :هلوق ىف ىدسلا لاق

 ةشيعملا كلت نإ :4 ًاكتض ةشيعم )»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع«ىسولألا جرخأو

 .() هيف بّذعي نأب ربقلا ىف

 ١ :4«ىسدت مويلا كلذكو اهتيسَدف انتايآ كتتأ كلذكإل

 نأ اهتكرت :ىأ 4اهتيسسف » :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 . 20 رانلا ىف :ىأ 4 ىسنت مويلا كل ذكو آف :هلوقو ءاهب لمعت

 ١75 4 ىمسم َلَجَأو ًامازل تاكل كبر نم تَقَسَس ٌةَملَك الولو ف

 ىلإ مهانرخأ نكلوءاذخأ ناكل : 4 ًامازل ناكل إلف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 .(© ريخأتو ميدقت اهيفو «موزللا وهو ردب موي

 ١١ 4 اهبورغ لبقو سمّشلا عولُط َلبَق كبر دمحب حّبسو )»
 . © ةالصلا ضَرفُت نأ لبق اذه ناك : ىدسلا لاق

 ١١ 4 ىقبأو ٌريخ كبر قزرو هيف مهنتفنل اهندلا ةايحلا ةرهز )ف
 ةايحلا ةرهزإل :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع /

 .(9 ايندلا ةايحلا ةنيز :ىأ «ايندلا

 قزر :ىأ 4 كبر قزرو )ف :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو
 0 ةنجلا

 ١ 4 ىوسلا طارصلا باحصأ نم نوملعتسَف إف
 .08) لدعلا :ىأ «ىوسلا]» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2« 5 نايبلا عماج */171.

 )١( روشنملا ردلا (5) 81/8 ىناعملا حور 7117/5.

 روشنملا ردلا(:)  9١1/5ىناعملا حور ,8 85/7 ريدقلا حتف 5/8 81.

 ١. 47/1 نايبلا عماج (5) ."5151/4 روشنملا ردلا (0)

 .81/غ روشنملا ردلا (8) .7159/8 ىناعملا حور ء”31/14 روثنملا ردلا (7)
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 ءايبنألا ةروس

 مكلثم رشب الإ اذه له اومَّلَظ نيذلا ىوجتلا اوًرَمأو ©

 7 «نورصبت متنأو رحّسلا نوتأتفأ

 اورسأ :لاق# ىوجنلا اورسأ إ:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 دمحم ةعباتم نإ :نولوقيو هلع ًادمحم نونعي:# مكلثم رْشَب إف :هلوقو ءمهنيب مهاوجن

 4 4 ضرألاو ءامسلا ىف لوقلا مَلعَيظ
 . بيغلا :ىأ « لوقلا !»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ه 4 مالحأ ثاغضأ إذ

 .مالحأ ليطابأ :ىدسلا لاق

 ٠١ 4 مكركذ هيف اباتك )ف
 .مكايندو مكترخآ رمأو هب نونعت ام ركذ هيف :ىدسلا لاق

 ١١ * نوضكرُي اهنم مه اذإ لذ

 )١(. نورفي :ىأ (نوضكر ُي إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١1 4 نيلعاف انك نإ اَنَدَل نم هانذختال ًاوهَل َدخَتن نأ اندرأ ول

 .(")ةكئالملا نم تذختال ادلو ذختأ نأ تذرأ ول :ىدسلا لاق

 .«”2نيلعاف انك ام :لاق# نيلعاف انك نإ ب :هلوق ى ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 ١8 4 نورسحتسيي الو هتدابع نع نوربكتسيال

 ال: ىأ 4 دورسحتسيال 0 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .518/5 قباسلا ردصملا )١( .5114/4 روشتملا ردلا(١)

 .19/8/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (*)

 ٠ه"



 | .0(2)نويعي

 ١١ نورشني مه ضرألا نم ةهلآ اوذختا مأ 9

 : ىأ ءضرألا نم ىتوملا نورشني: نورشندي مه )» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ش . ()) مهروبق نم مهنويحي

 7.4 امهانقَتَمف ًاقثر اتناك ضرألاو تاومسلا نأ اورفك نيذلا َري ملوأ »

 :اقتر اتناك ضرألاو تاومسلا نإ :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع
 امنإو ةعمجلاو «سيمخلا ىموي ىف تاومس عبس اهلعجف ءاهقتف مث ةدحاو ءامس تناك

 قلخإل :ىلاعت لوقي نيح كلذف «ضرألاو تاومسلا قلخ هيف عمج هنأل ؛ ةعمجلا موي ىمس

 .©) 4 مايأ ةتس ىف ضرألاو تاومسلا
 "1 4 نوحبسي كلف ىف لك 9

 .(© ءامسلا :كلفلا :لاق ىدسلا نع ءىسولألا جرخأ

 "< 4 ًاوزه الإ كنوذختتي نإ اورفك نيذلا َكآر اذإو

 .فانم دبع ىنب ىبن اذه:نايفس ىبأل لاقو كحض لهج وبأ هآر املف ,ناثدحتي امهو
 هع ىبنلا اهعمسف ؟ىبن فانم دبع ىنبل نوكي نأ نوركنت ام :لاقف «نايفس وبأ بضغف
 باصأ ام كبيصي ىتتح ايهتنم كارأ ام 0:هتفَع لاقو .هفوخو هب عقوف ءلهج ىبأ ىلإ عجرف

 اذإو 8 :هللا لزنأف « ةيمح الإ تلق ام لقت مل كنإ امأ » :نايفس ىبأل لاقو ««كمع

 .©© ةيآلا 4... كآر

 "ا/ © لجع نم ناسنإلا قلخ

  مدأ ىف ىنعي هيف خفن ال :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع .دامح نب ورمع نع

 هللا لاقف .هلل دمحلا :لاقف .هلل دمحلا لق :ةكئالمللا تلاقف ء.سطع هسأر ىف لخخدف «حورلا

 )١( قباسلا ردصملا (؟) .1”5 5/4 روشنملا ردلا 715/4

 نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو « تاومس عبس » :هلوق ىلإ « تاومسلا نإ ٠:هلوق نمو 2١7/11 نايبلا عماج (؟)

. 

 .8ه57/0 ىناعملا حور (4)

 ."هلمإه ىناعملا حور و ريدقلا حتف قو 4/5 روثنملا ردلا 2.(
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 .(7)ةنجلا رامث ىلإ نالجع .هيلجر حورلا غلبت نأ لبق بثوف «ماعطلا

 47 نيبساح انب ىفكو اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو

 نزو : ىأ 4 يح لاق )ف :لاعت وق ىف لاق ء ىدسلا نع دماح ىأ نبا جرخأ ٠

 ٠/4 نيريدم اولوُت نأ دعب مكماسصأ ثديكأل هللاتوإ)

 اي :هوبأ هل لاق مي ميهاربإ نإ :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع ؛دامح نب ورمع نع

 ديعلا موي ناك املف ءاننيد كبجعأ دق ههيلإ انعم تجرح دق ول ءاديع انل نإ «ميهاربإ

 ىنإ :لاقو .هسفن ىقلأ «قيرطلا ضعبب ب اوراس املف «ميهاربإ مهعم جرخ «هيلإ اوجرخف

 .مهرخآ يف ىدان اوم امل هعيرص وهو هيلجر اوؤطاوخ ءللجر يكتشأ :لوقي :ميقس

 .هنم اهوعمسف © نيربدم اوّلوت نأ دعب مكمانصأ نديكأل هللات ا: :سانلا ىفعض ىقب دقو

 ىلإ ميظع منص وهبلا باب لبقتسم ؛ميظع وهب ىف نه اذإف «ةهلآلا تيب ىلإ مي ميهاربإ عجر مث

 مه اذإف ءوهبلا باب اوغلب ىتح «هنم رغصأ هيلي منص لك «ضعب ىلإ اهضعب «هنم رغصأ هبنج

 تكراب دقو انعجر عجرن نيح ناك اذإ :اولاق «ةهلآلا ىديأ نيب هوعضو اماعط اولعج دق

 الأ :لاق ءماعطلا نم مهيديأ نيب ام ىلإو مهيلإ ميهاربإ رظنف ءانلكأف ءانماعط ىف ةهلآلا

 ,4نيميلاب ابرض مهيلع غارفإط ؟نوقطنت ال مكل ام :لاق اوبيجي مل املف ؟ «نولكأت

 مث «ربكألا منصلا قنع ىف سأفلا قلع مث «هيتفاح ىف منص لك رقنف ,ديدح سأف ذخأف

 نم هنإ ادتهلآب اذه لعف نم :اولاقو مهتهلآ ىلإ اورظن :مهماعط ىلإ موقلا ءاج املف ءجرخ
 .() 4 ميهاربإ هل لاقي مهركذي ىتف انعمس اولاق . نيملاظلا

 51:4 نودهشُي مهّلعل سانلا نيعأ ىلع هب اوتأق اولاق

 .(© كلذ لعف هنأ هيلع نودهشي مهلعل :ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ١107/ 2117ريدقلا حتف 2475/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا /505.

 .55 1/5 ىناعملا حور 47١/5« روشنملا ردلا (؟)

 (..ةهلآلا تيب ىلإ ميهاربإ عجر مث ) :هلوق نمو ءارصتخم +/١85 ميظعلا نآرقلا ريسفت 50/117 نايبلا عماج (*)
 . 578/4 روثنملا ردلاب درو خلإ

 . 717/11 نايبلا عماج (5)



 < 4 مهسوؤر ىلع اوسكن مث
 )2١. ةنتفلا ىلع اوسكن :ىدسلا لاق

 ىلع ًامالسو ًادرب ىنوك ٌران ايانلق . نيلعاف متنك نإ مُكَتَهلآ اورصناو هوقّرَح اولاق إ»
 59 57 4 ميهاربإ

 «ضرمتل ةأرملا تناك نإ ىتح ءابطح هل اوعمجو تيب ىف هوسبح :ىدسلا لاق

 نإ ىتح «بطحلا نم اورثكأو اوعمج املف .ميهاربإل ابطح نعمجأل هللا ىنافاع نثل :لوقتف
 عفرف «ناينبلا سأر ىلع هوعفرف هيلإ اودمعف ءاهجهو ةدسش نم قرتحتف اهب رمتل ريطلا
 قرحي ميهاربإ ءانبر :ةكئالملاو لابجلاو ضرألاو ءامسلا تلاقف ءامسلا ىلإ هسأر ميهاربإ
 ىلإ هسأر عفر نيح ميهاربإ لاقو «هوثيغأف مكاعد نإو «هب ملعأ انأ :لاقف .كيف

 كدبعي دحأ ضرألا ىف سيل ءضرألا ىف دحاولاانأو ءامسلا ىفدحاولا تنأ مهللا:ءامسلا
 امالسو ادرب ىنوك ران اي 1 :اهادانف «رانلا ىف هوفذقف . ليكولا معنو هللا ىبسح «ىريغ

 ىلإ اورظن «رانلا تكفط املفءاهادان ىذلا وه مالسلا هيلع ليربج ناكو «©ميهاربإ ىلع

 - قرعلا ههجو نع حسمي هرجح ىف ميهاربإ سأر اذإو ءهعم رخآ لجرو وه اذإف «ميهاربإ
 اوجرخأو ءمدآ ونب اهب عفتناف اران هللا لزنأو 7)©  لظلا كلم وه لجرلا اذه نأ ركذو

 .©) هيلع لخد كلذ لبق نكي ملو «كلملا ىلع هولخدأف ميهاربإ
 : امالسو ادرب ىنوك ران اي :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأو

 .(9) هترمث حرطيو هترجس ىلإ عجري نأ رجس نم دوع لك هللا رمأ

 ٠/١ :4 نيملاعلل اهيف انكراب ىتلا ضرألا ىلإ ًاطولو هانيجنو

 «ماشلا لبق طولو ميهاربإ قلطنا :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع

 اهجوزتف«مهنيد ىف اهموق ىلع تنعط دقو «نارح كلم تنب ىهو «ةراس ميهاربإ ىقلف
 .©© اهريغي ال نأ ىلع

 )١( نايبلا عماج ١117/ 2758ميظعلا نآرقلا ريسفت /١8.

 . ١815/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو«لظلا » : هلوق ىلإ ( ركذو ٠:هلوق (7)

 . «دربلا ةدشش نم ميهاربإ تامل امالس اهدرب عبتي مل ول » :سابع نبا نع ىدسلا لاق هيفو 275/117 نايبلا عماج ()

 .474 4/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 ١88/7. ميظعلا نآرقلا ريسفت 271/١17 نايبلا عماج (0)

 م



 2م
 8 «نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ىِنَسَم ىنأ هب ىدان اذإ بويأو إ"

 ؛ماظعلاو بصعلا الإ قيب مل ىتح بويأ ممل طقاست :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 توعد ول :هعجو لاطامل هتأرما هل تلاقف هيف نوكي دامرلاب هيتأتو هيلع موقت هتأرما تناكف

 نيعبس هل ربصأ نأ هلل ليلق وهف احيحص ةئس نيعبس تشع دق :لاقف «كنع جرفي كبر

 . همعطتف «بيصت ام هيتأتو رجألاب سانلل لمعت تناكف تجرخف «كلذ نم تعزجف «ةئس

 :لاقف امهاتأف «نيوحأو هل نيقيدص اناك نيطسلف لهأ نم نيلجر ىلإ قلطنا سيلبإ نإو

 نم هايقساو ءامكعم هالمحاو «هاروزو «ايتأف ءاذكو اذك ءالبلا نم هباصأ بريأ امكوخأ

 :الاقف ؟امتنأ نم :لاقف ءايكب هيلإ ارظن املف «ايتأف .ئرب هنم برش نإ هنإف ءامكضرأ رمخ

 «بويأ اي :الاقف ءالبلا دنع ىنوفجي ال نمب ابحرم :لاقو ءامهب بحرف .نالفو نالف نحن

 وه :لاقف «ءءامسلا ىلإ هسأر عفرف .هللا كالتبا كلذلف «هريغ رهظتو ائيش رسُن تنك كلعل
 اي :هل الاقف .عزجأ مأربصأأ رظنيل ىنالتبا ىبر نكلو «هريغ ترهظأ ائيش تررسأ ام ملعي

 امكءاج :لاقوءبضغف :ىدسلا لاق .تئرب هنم تبرش نإ كنإف ءانرمخ نم برشا بويأ

 .هدنع نم اماقف ءمارح ىلعامكبارشو امكماعطو امكمالك ؟اذهب امكرمأف ثيبخلا

 اصرق مهل تلعجف « ىبص مهل تيب لهأل تزبخف «سانلل لمعت هتأرما تجرخو
 ام :لاقو ءهركنأف بويأ ىلإ هب تنأف ءاهل هوبهوف هوظقوي نأ اوهركف ءامئان مهنبا ناكو

 بلطف ظقيتسا دق ىبصلا لعلف :لاق «ربخلا هتربخأف ؟مويلا كلاب امف ءاذهب ىنيتأت تنك

 ,موقلا ةجرد تغلب ىتح تلبقأف «هيلإ هب ىقلطناف هلهأ ىلع ىكيي وهف هدجي ملف صرقلا

 ,ظقيتسا دق ىبصلا تدجو تدعص املف .ءاطخلا بويأ سعت :لاقف ءمهل ةاش اهتحطنف

 - !هللا همحر : تلاقف «هريغ ائيش مهنم لبقي ال هلهأ ىلع ىكييو صرقلا بلطي وهو

 . تعجرو صرقلا هيلإ تعفدف - بويأ ىنعت

 نأ دارأ نإف ,همقس لاط دق كجوز نإ :اهل لاقف «بيبط ةروص ىف اهاتأ سيلبإ نإ مث
 كلذ تلاقف .كلذ دعب بوتيو أربي هنإف «نالف ىنب منص مساب هحبذيلف ءابابذ ذخأيلف أربي
 ىعستل تجرخف .ةدلج ةئام كدلجأ تئرب نإ ىلع هلل ءثيبخلا كاتأ دق :لاقف «بويأل

 ؛كلذ اهيلع دتسشا املف ءاهنوديريف تيب لهأ ىتأت ال تلعجف «قزرلا اهنع رظحف هيلع
 «فارشألا تانب نم ةيبص نم هتعابف ءانرق اهرعش نم تقلح عوجلا بويأ ىلع تفاخخو
 :تلاق ؟اذه كل نيأ نم :لاقو ؛هركنأ هآر املف ءبويأ هب تتأف ءاريثك ابيط اماعط اهوطعأف

 دجت ملف لمعت نأ تبلطف تجرح دغلا ناك املف «هنم لكأف «ىنومعطأف سانأل تلمع
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 ءبويأ هب تنأف «ناعطلا كلذ نم اضيأ اهوطعأف ةيراملا كلت نم هتعابن انرق اضيأ تقلحف

 00 ا رضا ين ىلإ يب قلق هب اعدو ءاديد اعزج عج

 84 «(مهعَم مهلثمو هلهأ ةانيتآو ل

 ىف مهلثم ىطعأو .ةرخآلا ىف مهرجأ ىتوأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .9©2ايندلا

 65 4 هَجوَر هل انحلصأو ف

 .(9هللا اهحلصأف ءىش اهقلخ ىف ناك :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ٠١ 44 ةديعن قْلَخ لوأ انأدب امك بتُكلل لجسلا ّىَطَك ءامسلا ىوطن موي ل

 ىدسلا تعمس :لاق «نايفس انث :لاق «لُمْؤَم انث «راسشب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 ءلجسلا ىلإ باتك عفر ناسنإلا تام اذإف ؛ «فحصلاب لكو م «كلم :4 لجّسلا ال :لوقي .

 .(© ةمايقلا موي ىلإ هعفرو هاوطف

 4 هديعن قلخ لوأ انأدب امك :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو
 امك ًالرغ ةافح ةارع «ةينايرسلا هناسلو همسجو مدآ ةماق ىلع ةمايقلا موي هللا مهثعبي :ىأ
 .««0اودلو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 21/88/7 185.

 ذختا ىتح اهوعاذأو بويأ ةصق ىف اوداز بئارغلاب نوعلوملا نوصاصقلا نأ اهيلع بلغي ذإ ءرظن ةياورلا هذه ىفو

 ص ريسفتلا ىف تايليئارسإلا رظنا .سانلا بولق قاقرتسال ةليسو نولوستملا اهنم 91١”7.

 2.19.79 قباسلا ردصملا(١)

 #/١917. قباسلا ردصملا (")

 2” غ ١/4 روشملا ردلا /25٠0 ميظعلا نآرقلا ريسفت «48410//ه نآرقلا ماكحأل عماجلا 7١/117 نايبلا عماج (4)

 .595/6 ىناعملا حور

 7150/56 روشنملا ردلا (ه)

 هه



 جحلا ةروس

 ه 4 ءاشّن ام ماحرألا ىف رقنو ف

 .(0) طقسب سيل مات دلو نم ناك ام اذه :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 9 4 هللا ليبس نع لضيل هفطع ىناث ط
 ”) ضرعملا هنإ :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 ١ 4 هعقني ال امو ُهرْضَي الام هّللا نود نم وعدي

 نإ هعفني الو ءايندلا ىف هاصع نإ هرضي ال :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 . مئصلا وهو هعاطأ

 ١ # ريشعلا سئبلو ىلوملا سئبل هعفن نم برقأ هرض نمل وعدي )»
 سنبل 8*1 :هلوقو ءايندلا ىف هايإ هتدابع لجأ نم كلذ :ىدسلا لاق «هنعو

 600 منصلا وه: ىلوملا

 ١ 4 ظيغُي ام هديك نَبهذي لها»

 ٠٠١ 4 دولُجلاو مهنوطُب ىف ام هب ٌرَهصُي
 «هترارح نم نيتبلكب ءانإلا لمحي كلملا هيتأي :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ

 عرفي مث هغامد عفيف ءهسأر اهب برضيف دعم ةعمقم عفريف «ههركي ههجو نم هاندأ اذإف

 .200 هغامد نم هفوج ىلإ لصيف «هغامد نم ءانإلا

 ؟ 4 4 لوَقلا نم بيطلا ىلإ اودهو

 .541/9 ريدقلا حتف )١( ." 45/4 روشنملا ردلا )١(

 .4//3751 روثنملا ردلا (*)
 4١15/8. ىناعملا حور 4570/* ميظعلا نآرقلا زيسفت (5)

 اهترارحل قلعت ال رانلا نإف ىفخت ال ةراكن « نيتبلكب ءانإلا لمحي كلملا هيتأي ): هلوق ىفو 2753/14 روغنملا ردلا (ه)

 .ةينابزلا ةكئالملاب



 .©)نآرقلا وه :4 لوقلا نم بيطلا إ>:لاق ىدسلا نع «ىسولألا جرخأ

 ؟1/ 4 قيمع جف لك نم:

 .")ديعب :لاق # قيمع و: :هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١ 4 تامولعُم مايأ ىف

 تامولعملا مايألاف «تادودعملا :ىأ تامولعملا مايألا :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .©)رحنلا موي دعب ديعلا مايأ ةثالث تادودعملا مايألاو ,هدعب نامويو ءرحنلا موي

 .(9 نيلجولا : ىأ 4 نيتيخا زف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ءريثك نبا جرخأو

 "أ ىف للا ىقأ نم اذ الإ ين الوولوصر نم كلبق نم السرأ موز

 :18 ةيآ جلا ةروس يرحل ةاّمو ىرتلاو تالا رف » :لاق ذإ أرقي

 اذإ ىتح «ىجترت نهتعافش نإو «ىلعلا ةقئارغلا كلت : لاقف هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأف ؟.

 هسأر عفر املفءمهتهلا ركذل نوك رشا دجسو «هباحصأ دجسو دجس ةروسلا رخ ١ غلب

 ليربج هءاج اذإ ىتح .فانم دبع ىنب ىبن :نولوقي ةكم ىرطق نيب هب هيلع اودتشاف هولمح

 هيلع دتشاف اذه كنتأرقأ نوكأ نأ هللا ذاعم :ليربج لاقف «نيفرحلا كنيذ أر قف «هيلع ضرع

 .6© هسفن بيطيل ةيآلا هللا لزنأف

 )١( .471/ه ىناعملا حور )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 7١5/7.

 )"( ميظعلا نآرقلا ريسفت (4) . 7117/6 قباسلا ردصملا ١١1/7« روثنملا ردلا 4//770.
 - 407/8 ىناعملا حور يف هوحنو؛77/8/4 روثنملا ردلا (5)

 نعو «ىرهزلا باهش نبا نعو «سيق نب دمحمو ىظرقلا بعك نب دمحم نع ةلسرم تيور دق قينارغلا ةصق
 ريسفت ىف كلذ عضاوم رظنا .سابع نبا نع ةلصتم تيورو «ريبج نب ديعس نعو ؛ةيلاعلا ىبأ نعو «ريبزلا نب ةورع
 ةوبنلا لئالدو ءاهدعب امو 7759/ ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفتو «ةفرعملا راد ط اهدعب امو ١71/1177 ىربطلا

 ىفو .اهدعب امو ١١5 /5ضايع ىضاقلل ءافشلاو 4١١6/1 ىمئيهلل دئاوزلا عمجمو 580 - 585/١ ىقهيبلل
 ال اهنإ ًادنس اهتحص مدع عمو . ؛ حيحص هجو نم ةدنسم اهرأ ملو » .ريثك نبا لاقو ؛مالك ديناسألا هذه لك

 هب ثعب ىذلا ديحوتلا لصأ ضقانتو ءاهسفن ةيآلا ىنعم ىفانت لب ةيوبنلا ةمصعلا ىفانت اهنأل ؛كلذكأتتم حصت
 ىدسلا اهركذ ىتلا تاييارسإلا نع ثيدحلا ىف 0سم لوألا مسقل ىف هركذ قبس امرظناو « هل هللا لوسر
 0 -. ءايبنألا نأش ىف

 .دوعسم نب هللا دبع نع ىدنسلا ط ١84/1 مجنلاةروس ريسفت ىف ىراخبلا هاور ام خوضونا ىف حيحصلا و
 هتيأر ًالجر الإ هفلخخ نم دجسو هلع هللا لوسر دجسف :لاق .4 مجدلاو ةدجس اهيف تلزنأ ة ةروس لوأ :لاق

 . . فلخ نب ةيمأ وهو « ارفاك لتق كلذ دعب هتيأرف «هيلع دجسف بارت نم افك ذخأ

 ؟هالا



 بالا مُهبلسَي نإو ُهَل اوعمتجا ولو ًابابذ اوقلخَي نل هللا نود نم نوعدقت نيذلا نإ

 7 4 بولطملاو بلاطلا فعّض هنم هوذقنتسي ال ًائيش

 ال منصلا ىنعي :4 ابابذ اوقلخي ط:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ءريثك نبا جرخأ

 هيلع عقيفاماعط مانصألل رفاكلا لعجي :# ًائيش بابذلا مهبلسي نإو :هلوقو ءابابذ قلخي

 :لاقف مانصألا ىلإو «سانلا ىلإ عجر مث ءهنم هوذقنتسي نأ عيطتسي الف ءهنم لكأيف بابذلا

 منصلا اذه ىلإ بلطي ىذلا بلاطلا فعض : ىأ # بولطملاو بلاطلا فعض ف

 ال ىذلا هيلإ بولطملا فعضو ءهنم بلس ام ذقنتسي نأ عيطتسي الو ءابابذ قلخي ال ىذلا

 . 200 ابابذ قلخي

 .ءالا/ه قناعملا حور « /؟ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 لنا



 نوسمؤملا ةروس

 < 4 مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ

 ىنعي :4 مهجاوزأ ىلع الإ ل»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ماح يبأ نبا جرخأ
 .©0 هتمأ ىنعي :# مهناعيأ تكلم )»:هلوقو هتأرما

 ١ ؛ 4 رخآًاقلخ هانأشنأ مث

 .2") ح ورلا هيف انخفن :لاق ءىدسلا نع طابسأ نع «دامح نب ورمع نع

 ١9:4 تانج هب مكل انأشنأف

 .(©0نيتاسبلا ىه 4 تانج 1: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ٠١:4 نيلكآلل غبصو نهدلاب تبنت ءانيس روط نم جرخت ةرجشو . ١

 وهو هب نهدي نهد وهف تيزلاب تبنت نوتيزلا ةرجش ىه :ىدسلا لاق هنعو

 .2«؟0نيلكالل غبص

 مهركذب مهانيتأ لب نهيف نمو ضرألاو تاوامّسلا تدّسَقَل مهءاوهأ قَّحلا عبتاولو )»

 ١١ 4 نوضرعم مهركذ نع مهف
 60 رعو لج ةللاوه :©# قحلا إ>:لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع«دامح نب ورمع نع

 هيف امب :ىأ #4 مهرك ذب مهانيتأ 95 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو

 .(00 مهزعو مهفرش

 ٠ ه 4 نوهمعي مهنايغط ىف اوجللا»

 .ه/ه روثشنملا ردلا )١(

 .؟141/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .//0 روثشنملا ردلا (5)

 .8/© قباسلا رددصملا (1)

 .؟0/7٠5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (0)

 .457/+ نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 م



 ) مهتيصعم :ىأ 4 مهنايغط )ف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق هنعو
 ٠٠١ # خزرب مهئارو نمو

 .") لجأ مهئارو نمو ىأ : ىدسلا لاق « «هنعو
 ٠١١ 4 مهنيب باسنأ الف روّصلا ىف ّحفُن اذإف

 «ىدسلا نع «نايفس انث :لاق «دمحأ وبأ انث راشب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .() ىلوألا ةخفنلا ىف اذه :لاق

 / ,4874/5 قباسلا ردصملا (1)
 .495/5 ريدقلا حتف 245 48/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 ©/١8. روثنملا ردلا «77/14 نايبلا عماج (*)
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 رونلا ةروس

 .(2) مهتبتاكم نم مهنع اوعض :لاق ىدسلا نع«ريثك نبا جرخأ

 مم 4 ًانصخحت ندرأ نإ ءاغبلا ىلع مكتايّتَق اوهركت الو )»

 هل تناكو «نيقفانملا سأر ««(لولس نبا» ىف ةيالا هذه تلزنأ :ىدسلا لاق «هنعو

 «هنم باوثلا ةدارإ ءاهعقاويل هيلإ اهلسرأ ءفيض هب لزن اذإ ناك «(ةذاعم »ىعدت «ةيراج
 هرمأف هلع ىبنلل هركذف «كلذ هيلإ تكشف ءركب ىبأ ىلإ ةيراجلا تلبقأف ؛هل ةماركلاو

 لزنأف ...انتكولمم ىلع انباغي ؟ دمحم نم انرذعي نم :لولس نبا حاصف ءاهضبقي نأ

 209 ةيآلا هذه هللا

 "ه4 حابصم اهيف ةاكشمك هرون َّلَدَم ضرألاو تاوامسلا رون هللا

 "رون ىلع رون ران هسسمت مل ولو ءىضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ]:
 «برغملا اهزوحي ةيبرغب الوءقرشملا اهزوحي ةيقرشب تسيل :ىدسلا لاق «هنعو

 ىلع رون ل :هلوقو هلك راهنلا سمشلا اهبيصت «ءارحص ىف وأ «لبج سأر ىلع اهنكلو

 . .(9 هبحاصب الإ امهيف دحاو نوكي الف اعمتجا نيح «تيزلا رونو«رانلا رون :ىأ رون

 كلذكف :4 رون ىلع رون !: :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 .©© نآرقلا رونو «ناميإلا رون

 ما/ 4 هللا ركذ نع ْعِيْبالو ٌةراجت مهيهلت ال لاجر )»
 ةالص نع :ىأ# هللا ركذ إ»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نعع «ريثك نبا جرمخأ

 | 8/4/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت(١)

 .514/5 ىناعملا حور«4 7/5 روقنملا ردلا «2584/ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 .59-/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .؟91/* قباسلا ردصملا (4)

 . لوألا لوقلل رسفم ىناثلا لوقلاف «نيلوقلا نيب ضراعتالو .5 ٠/5 روثنملا ردلا (5)
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 ,20)ةعامجلا

 هملعو «ةملظ همالكف «تاملظلا نم ةسمخ ىف بلقتي وهف :ىدسلا لاق «هنعو

 20 رانلا ىلإ ؛تاملظلا ىلإ ةمايقلا موي هريصمو «ةملظ هجرخمو .ةملظ هلخدمو قةملظ

 6 4 4 راهتلاو ليللا هللا بْلقي
 ىتأيو «راهنلاب بهذيو ليللاب ىتأي:لاق ىدسلا نع «متتاح ىبأ نبا جرخأ

 .©0 ليللاب بهذيو راهنلاب

 ه4 4 متلمح ام مكيلعو لمح ام هيلع امَنإَف

 هوعيطت نأ مكيلعو ءمكيلإ لسرأ ام غلبي نأ هيلع :ىدسلا لاق ةنعو

 ثالث مُكم َمُلْخا اوغُلَِي مل نيذلاو مُكناميأ تَكَلَم نيذلا مُكتذأتسيل اونمآ نيذلا اهيأي
 هم 14 تارَم

 اوعقاوي نأ نوبحي «ةباحصلا نم سانأ ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 اورمأي نأ هللا مهرمأف « ةالصلا ىلإ اوجرخي مث اولستغيل «تاعاسلا هذه ىف مهءاسن

 .( نذإي الإ تاقوألا هذه ىف مهيلع اولخدي الأ ناملغلاو نيكولمملا

 نعضي نأ حانج نهيلع سيلف احاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو

 < .٠ 4 نهبايث

 ىلوم ناكو « « ملسم :هل لاقي انل كيرسش ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 «كلذ نع هتلأسف « هدي ىف ءانحلا رثأو ءقوسلا ىلإ اموي ءاجف ««ناميلا نب ةفيذح »ةأرمال

 تعش نإ :لاقف «كلذ تركنأف (ةفيذح ةأرما ىهو فتالوم سأر بضخ هنأ ىنربخأف

 )١( ريدقلا حتفء؟ 90/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت 714/4.

 .؟95/7 ميظعلا نارقلاريسفت (؟١)

 .5 4/0 روغنملا ردلا ()
 .ه 4/5 قباسلا ردصملا (5)

 ١١. 4/5 ىناعملا حور 20 4/4 ريدقلا حتف «ه 5/0 روثنملا ردلا «" .”/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت(5)
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 املسم نإ :اهل تلقف «ةليلج ةأرما ىه اذإف ءاهيلع ىنلخدأف « معن : تلقف ءاهيلع كتلخدأ

 ءاحاكن نوجري ال ىتاللا دعاوقلا نم ىنإ «ىنب اي معن :تلاقف ءكسأر بضخ هنأ ىنثدح

 . (2) تعمس ام كلذ ىف ىلاعت هللا لاق دقو

 1١" جرح ىمعألا ىلع سيل

 ءىشب ةأرملا هفحتتف «هنبا وأ هيخأ وأ «هيبأ تيب لخدي لجرلا ناك :ىدسلا لاق كنعو

 ىلع سيل )9: :ىلاعت هللا لاقف مث سيل تيبلا بر نأ لجأ نم لكأي الف ؛ماعطلا نم

 .() جرح ىمعألا

 51 هحتافم متكلم ام وأ :

 هعدوتسا ام لكأي نأ سأب الف «نامرهقو «دبع نم لجرلا مداخ وه :ىدسلا لاق «هنعو

 .(2)فورعملاب ماعطلا نم

 لي اذاول مكنم نولي نيذلاُهّللاملعي دق

 هنع اوبيغتي ىتح ضعبب مهضعب ذال ةعامج ىف هعم اوناك اذإ اوناك :ىدسلا لاق «هنعو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١7/7 ريدقلا حتف .ه5/هروقتملا ردلا ؛5 4/54 6.

 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟) 4/9 ٠ *« ىناعملا حور « ها//ه روثنملا ردلا 4/5 ٠١.

 ميظعلا نآرقلا ريسفت(؟) 7/١ ىناعملا حور" 5/١١١

 1110/9 ىناعملا حور «* 017/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 نود



 ناقرفلا ةروس

 ١١ «ديعب ناكم نم مهتأر اذإ

 ١(. ماع ةئام ةريسم نم :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 "7 4 لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو رف
 .(5) هيلع انيتأ :ىدسلا لاق «هنعو

 م١ :«نيمرجملا نم ًاودع َىبَن لكل انلعج كلذكو إف

 دشأ نيمرجملا ضعب ناك الإ ءطق ىبن ثعبي مل :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .©) ضعب نم هيلع

 م١ 4 اليترت هاما ترو ظ
 , (9 اليصفت هانلصف ىأ :ىدسلا لاق ؛هنعو

 "/ 4 سرلا باحصأو
 ؛ةيكاطننأ لهأ نتي ةصق باحصأ مه :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرصخأ

 .«© اهيلإ اوبسنف سي لآ نمؤم ( راجنلا ابيبح 9 اهيف اولتق ةيكاطنأب رثب :4سرلا»و

 ؛ه 4 اليلد هيلع سمشلا انلعج مث إ»

 .(5) هلك هيلع ىتأت ىتح «هعبتتو هولتت اليلد :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 4 5 4 اريسي ًاضبق انيلإ هانِضْبَق مث ل

 تحت وأ ءفقس تحت الإ لظ ضرألا ىف ىقبي ال ىتح ءايفخ اضبق :ىدسلا لاقءهنعو

 )١( ىناعملا حور روثنملا ردلا 2737/7 ميظعلا نآرقلا رسفت 1 .

 ميظعلا نارقلاريسفت (؟) +//719.

 ١. 43/5 ىناعملا حور ءالا#/ 4 ريدقلا حتف ء/ه/0 روثنملا ردلا (5)

 ١. 55/5 ىناعملا حور ءاله/© روشنملا ردلا (4)
 ١67/5 ىناعملا حور ررشنملا ردلا «4748/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 8.0/0 روثشنملا ردلا «*؟0٠/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 م



 )١(. هقوف ام سمشلا تلظأ دقو ةرجش

 /.:4 اماثأ قلي كلذ لعفي نمو ف

 .(") ءازج :ىأ # اماثأ آ5:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 .()اهيف لبج اماقأ ا5:لاق ىدسلا نع ؛ىناكو شلا جرخأو

 ٠,٠ # امارك اوُرَم وغّللاب اورم اذإو

 :لاق نايفس انث ءنمحرلا دبع نع ؛قاحسإ نع «راسثب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 .(؟9ةيكم ىه :ةيآلا هذه نع لوقي ودسلا تعمس

 ٠ 4 «امامإ نيقتملل انلعجاو إن

 .(*)ريخلا ىف انب ىدتقي ةمئأ: لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ١٠ه # اورّبص امب ةفرغلا نوَرَجُي كئلوأ »

 .29 اهعافترال كلذب تيمسو «ةنجلا ىه ةفرغلا :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ا/ا/ 4 امازل نوكي فوسف )»

 .(9 ردب موي كلذ ىف لخدي :ىدسلا لاق «هنعو.. ش

 .5؟ ٠/7 ميظعلا نآرقلاريسفت )١(

 ."510//* قباسلا ردصملا (5)

 .ىصاعلل ءازج هللا هدعأ رانلا ىف لبج هنأ : اهنم دوصقملاف «نيلوقلا نيب ضراعت الو « 85/5 ريدقلا حتف (*)

 "15/14 نايبلا عماج (4)

 .9/.87 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 89 ./9 قباسلا ردصملا (5)

 .85/8 روغنملا ردلا «** ./* ميظعلا نآرقلا ريسفت (0)

 لما كن



 ءارعشلا ةروس

 ٠١ 4 ىسوم كبر ىدان ذإو ١

 « نميألا روطلا بناج نم ىدون نيح كلذ ناك :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 ا ع ع 3

 ال وهو ةمأ ىلع فيضتف ءاليل اهاتأ ىتح ءرصم وحن مهب راسف هلهأب ىسوم لبقأ :لاقو

 رصبأ املفءنوراه ءاجف «رادلا بناج ىف لزنف «ليشقطلا نولكأي اوناك ةليل ىف «مهفرعي

 نوراه هلأسف ءاثدحتف ءادعق املف عم لكأف «هاعدف «فيض هنأ هتربخأف همأ هنع لأس هقيض

 هل لاق افراعت نأ املف «هقنتعاف هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك ماقف ءىسوم انأ :لاق ؟تنأ نم

 اعمس :نوراه لاق .هيلإ انلسرأ دق هللا نإف ءنوعرف ىلإ ىب قلطنا ءنوراه اي :ىسوم

 ءامكلتقيف نوعرف ىلإ ابهذت الأ هللاب امكدشنأ :تلاقو ءتحاصف ءامهمأ تماقف «ةعاطو

 نم :نوعرف لاقو «باوبلا عزفو «نوعرف عزفف هابرضف «بابلا ايتأف ءاليل هيلإ اقلطناف ءايبأف_
 هل لاقف ءامهملكف باوبلا امهيلع فرشأف ؟ةعاسلا هذه ىباب برضي ىذلا اذه

 «نوعرف ىتأف «باوبلا عزفف ١ ةيآءارعشلاةروس 4 نيملاعلا بر لوسر انإإف :ىسوم
 .هلخدأ :لاقف «نيملعلا بر لوسر هنأ معزي ءانونجم اناسنإ انهاه نإ :لاقف «هربخأف ,

 ىطعأ ىذلا©:لاق «نيملاعلا بر امو :نوعرف لاق .نيملاعلا بر لوسر انإ :لاقف ءالخدف

 .0) ه٠. ةيآهط ةروس 4 ىده مث هَقَلَخ ءىش لُك

 ١9 * نيرفاكلا نم تنأو تلعف ىتلا كتَلعُف تلعَفَو )

 نع «طابسأ نع ,دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 .()بيعت ىذلا اذه اننيد ىلع ىنعي :لاق ءىدسلا

 ؟ ؟ 4 ليئارسإ ىنب تابع نأ ىلع اهنمت ٌةمعن كلتو )ف

 .©0 اديلو ىنتيبرو «ليئارسإ ىنب تدبع نأ ىلع اهنمت ةمعن كلتو :ىدسلا لاق

 ه 4 4 نوليلق ٌةمذرشل ءالؤه نإ

 .(هقحصب ملعأ هللاو ::ىسولألا لاق 185/5 ىناعملا حور ىفو «87/ روثتملا ردلا )١(

 184/5 ىناعملا حور «5 8١1/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 28/15 نايبلا عماج (؟)

 . اهسفن تاحفصلا « ةقباسلا رداصملا ()

 نايا



 )١(. ليئارسإ ىنب ىنعي :ىدسلا لاق

 ه5 4 نورذاح عيمَجَل انإو

 .(")انرمأ انعمجو انرذح :ىدسلا لاق

 ٠0 4نيقرشم مهوعّبنأَف
 .2) عاعسشلاب سمسشلا تقرشأ نيح مهوعبتأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 45 ,4 4 4 نوعمجأ سيلبإ دودجو . نوواغلاو مه اهيف اوبكبُكَف

 مه : نوواغلاو «رانلا ىف ةهلآلا :لاق ءىدسلا نع متاح ىبأ نباو «ىبايرفلا جرخأ

 .(*) دلو نمو سيلبإ ةيرذ مه :سيلبإ دونجو «شيرق ءاكر ش

 49 4 نومرجملا الإ الص امو 9

 انيدتقا :اولاق ءانلبق اوناك نيذلا نولوألا :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ

 .«© انلاضف مهب

 ١١5 4 نيموجرملا نم نتوكتل حون اي هتنت مل نئأ

 .(7 نيموتسملا نم :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ١١9 2174 4 نودّلَخَت مكلعل عناصم نوذختتو .نونبعت ةيآ عير َلُكِب نونبتأ

 : عناصم لظ:هلوقو «قيرط لكب :ىأ 4 عير لّككب !>: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 .2 مامحلا جورب ىه

 ١7 # ءامسلا نم ًافسك إل

 )١( ىناعملا حور 247/19 نايبلا عماج 8//151.

 نايبلا عماج (؟) 44/15 .

 .199/ه ىناعملا حور «4 851/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (م)

 انه اهتداعإ نع ىنغي امب ةرقبلا ةروس ىف اهريسفت درو ( 55 55657 ىو و تايآلا .

 ) )4ىناعملا حور ؛40/0 روثنملا ردلا .4 88/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا 51/8.
 ىناعملا حورء31/5 روثنملا ردلا (ه) 4/5 51.

 )>( ىناعملا حور «4 3//8530 نآرقلا ماكحأل عماجلا 711/5.

 )/( نآرقلا ماكحأل عماجلا 4878/5 4459.

 نيدو



 .©) ءامسلا نم اباذع :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١89 4َةَلّظلاموي باذع مّمذخأف هوبذكف

 :ةكيألاو  ةكيألا باحصأ ىلإ ابيعس هللا ثعب :لاق ىدسلا نع «رذنملا نبا جرخأ

 هوقيطي مل ام هرح نم مهيشغف ,منهج باوبأ نم اباب مهيلع هللا حتفف ءهوبذكف  ةضيغ
 (ةبيط ةدراب حير اهيف «ةباحس مهل تعفر ذإ كلذك مه امنيبف هيلع اوردق امبو ءاملاب اودربتف

 اوناك ءىسث لك نم اوجرخف ءاهب نودربتي اهوتأف «ةلظلا وحن اوراس اهدرب اودجو املف
 .(5) باذعلاب مهيلع تقبط اهتحت اولماكت املف «هيف

 /١9 4 نيمجعألا ضعب ىلع هانلَزَن ولو ل

 .2) سرفلا مه :لاق # نيمجعألا ضعب إل :هلوق ىف ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 1١  تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ ©

 .(© راصنألا ءارعش ىفو « «ةحاور نب هللا دبع ١ ىف تلزن :ىدسلا لاق «هنعو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت /8417.

 ) )5روشتملا ردلا 57/5.

 .9 6/0 قباسلا ردصملا (59)

 للحل قباسلا ردصملا (1)
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 لمنلاةروس

 8نيملاعلا بر هللا ناحبسو اهلوح نمو رانلا ىف نم كروب نأ ىدون اهءاج اًملفإ

 ىسوماي كيف كروب :ىنعي  ةكئالم رانلا ىف ناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا ج رخأ

 .0'2هل اهيزنتو هللاب ةناعتسا «ءادنلا عمس

 ١١ * كبيج ىف َكَدَي لخدأو ل

 .©) صيمقلا بيج ىنعي :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 7” 4 ءىش لك نم تيتوأو

 .(4) اهضرأ ىف ءىسش لك نم تتيتوأ :ىدسلا لاق «هنعو

 "0 4 نولسرملا عجري مب ةرظانف ةيدهب مهيلإ ةلسرم ىنأو »
 نود هولتاقف كلم وهف ةيدهلا لبق وه نإ :تلاق :ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 بهذ نم تانبلب هيلإ تثعبو ؛مهسابلو ناملغلا ةئكيه ىف ىراوجو ؛مهيلحو ىراوجلا ةئيه

 ةيدهلا ناميلس ءاجاملف «هملعت هيلإ تثعبو «حدقب هيلإ تثعبو « ةفلتخم ةبوقثم ةزرخبو

 نيأ :اولاق ءاهلسر كلذ ىأراملف «ةضفو ابهذ اهناطيحو ةنيدملا نِبَل اوهومف «نيطايشلا رمأ

 هيلع اولخدأو «تانبللا اوسبحف .ةضفو بهذ مهناطيح و ,ءالؤه ضرأ ىف تانبللاب بهذن

 .2* ىراوجلا نم ناملغلا انل جرخأ :اولاقو ءكلذ ىوس ام

 .585/5 ىناعملا حور «4 8077/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 .5701 /8 ىناعملا حور 2٠١5/5 روغنملا ردلا (؟)

 /١١7. روثنملا ردلا (5)

 ١١. 5/85 قباسلا ردصملا (:)

 ١١. 8/8 قباسلا ردصملا (5)
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 «ىراوجلا نم ناملغلا جرخأو ءاوأضوتف ؛مهرمأف :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو

 ..17 فرغاف ا

 ليخلاب رمأف ءامسلا نم 7 ءضرألا نم سيل ءام حدقلا اذه انل الما :اولاقوءرخآلا

 اهلسر تعجر املف ملم ىتح هيف هلعجف ءاهقرع حسم تدبزأ اذإ ىتح «تيرجأف

 ؛تايبأ ةعبس ىف لعجف ءاهشرعب ترمأو «هيلإ تدفوف ,ةيدهلا در ناميلس نإ :اهوربخأف
 اا اهني ف :لاق اهشرعب تمنص ام ناميلس غلب املف جيتاقلا تالعأف ءهيلع تقلعو

 .(3) "م ةيآ لمنلا ةروس 4 نيملسم ىنوتأي نأ لبق اهشرعب ىنيتأي

 70 مهمالسإب مهلاومأ - ناميلس ىنعي هيلع مرحف :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو
 م9 4 كماقم نم موقت نأ لبق هب كيتآ انأ ل

 لوأ نم ماعطللو تاموكحلاو ءاضقلل سانلل سلجي ناميلس ناك :ىدسلا لاق هنعو

 .(7 سمشلا لوزت نأ ىلإ راهنلا

 هآر اًملف كفرط كيلإ دَترَي نأ لبق هب كينآ انأ باتكلا نم ملع هدنع ىذلا لاق

 .؟١ ىب لضف نم اذه لاق هد اتسم

 كيلإ دتري نب هلو ءىطعأ هب لكس اذإو :باجأ هب ىعد | اذإ ىذلا «مظعألا

 ؛زج 4 هددع ارقتسم هو املف ف هفرط در مث غلب ثيح هرصبب ىرب نأ :ىأ 4 كُفرط

 «©) ىنم هللا دنع ام ىلع ردقأ ىريغ لجر :لاقو

 4 4اهضرَع اهل ورك لاق)

 ىف  هشرف وأ هتيلح  ءىش لك لعجو ءاهشرع ريغ دقو تلخد امل :ىدسلا لاق

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/5  »45١روشملا ردلا ١١8/0.
 الصتم روغنملا ردلاب رثألا اذه درو (؟) 8/١١

 7507/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 . ةقباسلا ةحفصلا « قباسلا ردصملا (4)

 .9١١/ه روشملا ردلا(0)

"0/0 



 معن :لوقت نأ تبهرف -47 ةيآلا #«  كشرع اذّكهأ ليق )© اهيلع هسبايل هعضوم ريغ

 لب :اهل لاقيف ءوه سيل لوقت نأ تبهرو «هتوسك الو هتليح ناك اذكه ام :نؤلوقيف وه

 .(0) 4 وه هنأك 12:تلاقف «هانريغ انكلو ءوه وه

 4 4 4 اهيقاس نع تفشكو َةَجْل هتبسح هنأر املف حرصلا ىلخدا اهل ليق ل:

 .(") ةرونلا هل تذختا نم لوأ ناميلس ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ىلإ رظني نأ بحأف ءاهقلخ هل تعن دق ناك :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 رظنف ءاهيقاس نع تفشكف « ءام هنأ تنظ هتأر املف ءحرصلا ىلخدا :اهل ليقف ءاهيقاس

 اهل عنصن نحن :نيطايشلا هل تلاقف ءاههركو هينيع نم تعقوف «ريثك رعش امهيلعو ءامهيلإ

 .0©2 مالسلا هيلع ناميلس اهحكنو «رعشلا بهذف «ءفادصأ نم ةرون هل اوعنصف ؛هب بهذي اًئيش

 05 4 ىفطصا نيذلا هداّيع ىلع مالسو
 20 هن دمحم باحصأ مه :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 156 4 ةرخآلا ىف مهملع كرادا لب إف
 6 ملعلا عفني مل نيح :ىدسلا لاق هنعو

 7١ « مكل فدر نوكي نأ ىسع لق

برق :ىأ # مكل فدر 2 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 600 مكل 

 ء # ةكيسلاب ءاج نمو

 .©"9 كرشلا انه ةئيسلا :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرحخأ

 )١( روشنملا ردلا  2٠١5/8ىناعملا حور 79-0/5.

 )١( رعشلا هب لازي ام :ةرونلاو.5/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت .

 اهنأ تاقايسلا هذه لثم ىف برقألاو ) :لاق « ةددعتم ىرخأ تاقايس ريثك نبا ركذ نأ دعبو /٠ 29١ روغنملا ردلا (5)
 هذه ىلإ هالقن اميف «ىلاعت هللا امهحماس ءبهوو بعك تاياورك «مهفحص ىف دجو امم باتكلا لهأ نع ةاقلتم

 انانغأو.خسنو لدبو فرح امو «نكي مل امو ناك امم بئارغلاو بئاجعلاو دباوألا نم ليئارسإ ىنب رابخأ نم ةمألا

 .( ةنملاو دمحلا هللو غلبأو حضوأو عفنأو هنم حصأ وه امب كلذ نع هناحبس هللا

 ام قباسلا ردصملا (5) ل ميظعلا نآرقلا ريسفن (1)

 .707 14/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت «4574/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 .7378/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)

"0/١ 



 صصقلا ةروس
 ١ اهل ىلع اول الون ىد ناك إثر سوم أ ال اإل

 ىنبا وه :لوقت نأ تداكف  عاضرلا ىنعي - اهنم ذخأ همأ تءاج امل :ىدسلا لاق

 ,20 هللا اهمصعف

 ١١ 4 نورعشي ال مهو بنج نع هب ترص هيصُق همخأل تلاقو

 .(") هتخأ اهنأ نورعشي ال مهو «هرثأ ىصُق :هتخأل همأ تلاق :ىدسلا لاق

 مكل ُهَنوُلُفكي تب لهأ ىلع مُكّلْدَأ له تلاقف لبق نم عضارا هيلع انمرَحو ف
 ١١ # نوحصان هل مهو

 نيلطي ءاسنلا لعجو ءءاسنلا نم دحأ نم ذخأي ملف تاعضرملا هل اودارأ :ىدسلا لاق

 لهأ ىلع مكلذأ له ا :هتخأ تلاقف ءذخأي نأ ىبأف .عاضرلا ىف نوعرف دنع نلزنيل كلذ

 :اولاقو ءهتخأ اوذخأو ءاهنم ذخأ همأ تءاج املف 4 نوحصان هل مهو مكل هّتولفكي تيب

 كلملل مه :تلق امنإ ىنكلو «هفرعأ ام : تلاقف هلهأ ىلع انيلدف ؛مالغلا اذه تفرع دق كنإ

 .(0) نوحخصان

 نم اذه نالتتقي نيلجر اهيف دجوف اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدو )»

 هَوَدَع نم ىذلا ىلع هتعيش نم ىذلا ُهّناغتساف هوُدَع نم اذهو هتعيش

 ١6 هيلع ىضقف ىسوم هزكوف

 ناكو «سبلي ام لثم سبليو ءنوعرف بكارم بكري ربك نيح ىسوم ناك :ىدسلا لاق

 ءاج املف «ىسوم هدنع سيلو ءابكرم بكر نوعرف نإ مث ءنوعرف نب ىسوم ىعدي امنإ
 : اهل لاقي ضرأب ليقملا هكردأف هرثأ ىف بكرف ءبكر دق نوعرف نإ :هل ليق ىسوم
 هلوق وهو ءدحأ اهقرط ىف سيلو ءاهقاوسأ تقلغت دقو ءراهنلا فصن اهلخدف ««فنم»

 نيلجر اهيف دجوف >:ىلاعت هلوقو  (؟) 4 اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدوإل : ىلاعت
 .895/5 ىناعملا حور 00 نآرقلا ماكحأل عماجلا 257/٠٠ نايبلا عفاج )١(

 .؟4/؟١٠ نايبلا عماج (؟)
 . 4917/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا .؟ ه5 ١ نايبلا عماج (؟)

 ١75 روشنملا ردلا «4 9176/3 نآرقلا ماكحأل عماجلا 25/5 ٠ نايبلا عماج (5)

 ند



 هتعيش نم ىذلا هثاغتساف إف ءطبقلا نم :لوقي 4 هودع نم اذهو هتعيش نم اذه نالحقي
 .2) # هودع نم ىذلا ىلع

 هل لاق هخرصعسُي سمألاب ةرصنتسا ىذلا اذإف َْبّقَرَي ًافئاخ ةنيدملا ىف حبصأف

 ١4 نيبم ىوغَل كنإ ىسوم
 ءذخؤي نأ :4 بقردي افئاخ ةنيدملا ىف حبصأف إط:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 «هرصنيل لبقأ مث 4 نيبم ىوغل كنإإل: ىليئارسإلا ىسوم لاق «هئيغتسي :# هخرصتسي لو
 شطبي نأ ىسوم نم قّرَف «هلتاقي ىذلا لجرلاب شطبيل هوحن لبقأ دق ىسوم ىلإ رظن املف
 : ©) لاقف مالكلا هل ظلغأ هنأ لجأ نم هب

 ضرألا ىف ًااّبج توكت نأ الإ ديت نإ سمألاب ًاسفَت َتلََق امك ىتقَت نأ ديرتأ )»
 ١ 94 4 نيحلصُما نم نوكت نأ ديرت امو

 لتق ىذلا وه ىسوم نأ هيلع ىشفأف «ىليئارسإلا لتاقي ناك ىذلا ىطبقلا بهذو

 تاينث ىف هوبلطا :هنوبلطي نيذلل لاقو ءانبحاص هنإف هوذخ :لاقو «نوعرف هبلطف «لجرلا .
 هءاج دقو قيرطلا تاينث ىف ىسوم ذمخأو ؛قيرطلا ىدتهي ال مالغ ىسوم نإف قيرطلا .

 : هربخأف لجرلا

 ٠٠١ 4 نيحصاّنلا نم كَل ىَنِإ جرخاف كولتقيل كب ورقتي الملا نإ ىسوماي لاق )»
 املف «ةزنع هديب سرف ىلع كلم هءاج «قيرطلا تاينث ىف ىسوم ذخأ امل :ىدسلا لاق

 «( نيدم )وحن هادهف «هعبتأف.ىنعبتا نكلو «ىل دجست ال :لاق «قرفلا نم هل دجس ىسوم هآر

 هب قلطناف ,4 ليبسلا ءاوس ىنيدهي نأ ىبر ىسع إل: نيدم وحن هجوتم وهو ىسوم لاقو

 .(0نيدم ىلإ هب ىهتنا ىتح
 نادوُد نيتأرما مهنود نم دجوو نوقسُي سانلا نم ةَمَأ هيلع َدَجَو َنيدَم ءام درو الو )»

 ؟7 ك ٌريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصُي ىتح ىقسن ال اتلاق امُكَبَْطَخ ام لاق

 :هلوقو ءنوقسي سانلا نم ةرثك :ىأ 4« نسانلا نم ةمأ إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ٠١/ 2707ميظعلا نآرقلا ريسفت 785/9.

 )١( نايبلا عماج  255/5٠ردلا المنشوره/١77.

 )( نايبلا عماج ٠٠١/70

 نوفا



 .(0) امهمنغ ناسبحت :ىأ #4 نادوذتإل

 4 ريبك خيش انوبأو ءاعرلا ردصي ىتح ىقسن ال ز:اتلاق نيح ىسوم امهمحر دقو

 ىتح اهيلع نوعمتجي نيدم لهأ نم رفنلا ناك ءركبلا ىلع ةرخص علتقاف «ركبلا ىلإ ىتأف

 يم نايقست اه انناكو ءاميرس اتعجرف امهمدغ ايورف ءاوْلَذ سوم امهل ىقسف ءاهوعتر

 .©) ضايحلا لوضف

 " 4 4 ريقف ريخ نم ىلإ تلزنأ امل ىنإ بر لاقف لظلا ىلإ ىلوت مث امهل ىقسف
 00 بدال: لات ةردس ةرجش ل ىليىلون مث نيس لق

 76 44 نلاطلا عرقلا نم ترجل فخ ال لاق صصقلا هيع صفو هداج ملف

 امهيبأ ىلإ ناتيراجلا تعجر انو (هنم ءايحتسا ىلع ىشمت امهادحإ هتتأ :ىدسلا لاق

 وهو «ءايحتسا ىلع ىشمت هتتأف ءامهادحإ هيلإ لسرأف ءىسوم ربخ هاتربخأف ءامهلأس اعيرس

 ال آ>:لاق ء.صصقلا هيلع صق خيشلا ءاج املف .تأطخأ نإ قيرطلا ىلع ىنيلدو «ىفلخ

 .(©  نيملاظلا موقلا نم توجن فخت

 + 4 نيمألا ىوقلا ترجأتسا نم َريخ نإ ةرجنتسا تبأ اي امهادحإ تلاق

 علتقا نيح تيأر دق ةوقلا هذه :خيشلا لاق «هتعد ىتلا ةيراجلا ىهو :ىدسلا لاق

 ىف ىننوخي نأ بحي ملف ؛همادق تيشم :تلاق؟ىه ام كيردي ام هتنامأ تيأرأ «ةرخصلا

 .(0) هفلخ ىشمأ نأ ىنرمأف «ىسفن

 "0 4 َىَلَع ناودع الف َتْيَضَق نيَلَجألا اميأ »

 ,(9 ارشع امإو ءاينامث امإ :ىدسلا لاق

 54/5١. قباسلا ردصملا ) .5؟/؟١٠ نايبلا عماج (1)

 معاش ولو ىسوم لاق دقل » :سابع نبأ لاق :ىدسلا لاق ماع ميظعلا نارقلا ريسفت ىفو ا نايبلا عماج 2١

 .« ةلكأ الإ هللا لأسي ام .عوجلا ةدش نم هئاعمأ ةرضخ ىلإ رظني نأ ناسنإ

 . ارصتخم ١ 4/0 روثنملا ردلا «55/؟٠ نايبلا عماج(4)

 79/5٠١ قباسلا ردصملا (5) .58/5؟ ٠ نايبلا عماج (ه)
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 ١9 © لجألا ىسوم ىضق املف

 ءاصعب - ىسوم ىنعي  هيتأت نأ هيتنبا ىدحإ  نيتأرملا ابأ ىنعي  رمأ :ىدسلا لاق

 ةيراجلا تلخدق , اجر ةروص ىف كلم هايإ اهعدوتسا اصعلا كلت تناكو ءاصعب هيأ

 ذخأت نأ ديرت « اهتقلأف .اهريغب هيتئا . ال :لاق خيشلا اهآر املف ءاهب هتتأف ءاصعلا تذخأف

 املف ءاهريغ اهدي ىف جرخي ال كلذ لكو ءاهدري لعجو «ىه الإ اهدي ىف عقي الف ءاهريغ
 .ةعيدو تناك :لاقو ءمدن خيسشلا نإ مث ءاهب ىعرف .هعم اهجرخأف ءاهيلإ دمع كلذ ىأر

 نأ ىبأف .ىاصع ىه :ىسوم لاق .اصعلا ىنطعأ :لاق «هيقل املف ءىسوم ىقلتي جرخو

 :لاقف ءىشمي كلم امهانأف ءامهاقلي لجر لوأ امهنيب العجي نأ ايضرف ءامصتخاف «هيطعي

 هديب ىسوم اهذخأو ءاهقطي ملف خيشلا اهجلاعف .هل ىهف اهلمح نمف ءضرألا ىف اهوعض

 )2١. نينس رشع هل ىعرف خيسشلا هل اهكرتف ءاهعفرف

 1١" 4 نينمآلا نم كنإ فَخَتالو لبقأ ىسوم ايبقعُي ملو ًاربدم ىَلَو )»
 فخت الو ىلإ لبقأ ىس هما ل لاو رسب مل  بنعي لإ :هلوق وف ىدسلا لاق

 م9 4 كير نم ةاناهرب كئاذق)

 600 ناتيأ ديلاو ءاصعلا :ىدسلا لاق

 م ؛ 4 ىقدصي اًءدر ىعم هلسرأف )»

 .(57ىئبقدصي اميك :ىدسلا لاق

 " م4 ىسوم هلإ ىلإ ْعلَّطَأ ىَلعَل ًاحرص ىل لعجاف نيطلا ىلع ناماهاي ىل دقوأف ف

 هلإ ىلإ رظنأف ءءامسلا يف بهذأ ىلعل احرص ىل لعجاف : نوعرف لاق :ىدسلا لاق

 هيلإ تدرف ءءامسلا وحن اهب ىمرف «ةباشنب رمأف «هقوف ىقترا ءحرصلا هل ىنب ب املف «ءىسوم

 )١( نايبلا عماج ٠/٠0  »4روشنملا ردلا  1/0؟١.
 رشانلا ) اهتحصل دهشي ليلد ال ىتلا تايلئارسإلا نم اذهو (.

 نايبلا عماج (؟) ٠١ .57/؟

 ) )9قباسلا ردصملا ١ 7/9.

 ) )4نايبلا عماج ١؟/ 244 40.

 م



 .() نولوقي امع هللا ىلاعت ءىسوم هلإ تلتق دق :لاقف «ءامدلاب ةخطلتم ىهو

 4/4 ارهاظت نارحس اولاق ل

 .رخآلا امهنم دحاو لك قدص ىنعي :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 امهنم دحاو لك قدص نيح ناقرفلاو ةاروتلا لاق :ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأو

 ,(")هبحاص

 ه١ 4 لوقلا مهل الضو دقلو

 .©)لوقلا مهل انيب :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ١ 4 ةرقلا ىلوأ ةّبصعلاب ءونعَل ال
 ضهنت :ىأ «ةبصعلا اهب ءونتل ىنعملاو ءبولقم وه :ىدسلا لاق ىبطرقلا جرخأ

 ,(21هب

 // 4 ىدنع ملع ىلع هتيتوأ امنإ لاق

 .©© كلذ لهأ ىنأ ملع ىلع :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ٠١/ 4 نورباصلا الإ اهاقتي الو )»
 .(27نورباصلا الإ ةنجلا ىّقلي الو :ىدسلا لاق «هنعو

 ١/ « ضرألا هرادبو هب انفسخف »©

 تهبت نأ ىلع ؛الام ايغب ةأرما ىطعأ نوراق نإ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 :لوقتف ؛ىلاعت هللا باتك مهيلع ولتي مهيف مئاق وهو «ليئارسإ ىنب نم الملا ةرضحب ىسوم

 نم دعرأ «مالسلا هيلع ىسومل الملا ىف كلذ تلاق املف ءاذكو اذك ,ىب تلعف كنإ «ىسوماي

 نم مكاجنأو رحبلا قرف ىذلا هللا كدشنأ :لاق مث «ىلص ام دعب اهيلع لبقأو «قرفلا

 ."6 4/7 ىناعملا حور ءه٠٠ 5/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء4غه /؟٠ نايبلا عماج (1)

 .17/ه روثنملا ردلا (0)

 .104/ ريدقلا حف 171/8 روقمملا ردلا 2755/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 011/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©)

 .؟ا/1/5 ىناعملا حور ,ه ١748/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
 8//١19. روشنملا ردلا «6 ٠٠0/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (©)

 .100/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)

 ن6



 ؛ىنتدشنأ اذإ :تلاقف ؟تلق ام ىلع كلمح ىذلاب ىنتربخأ امل اذكو اذك لعفو «نوعرف

 دنعف «هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ انأو ءكل كلذ لوقأ نأ ىلع ءاذكو اذك ىناطعأ نوراق نإف

 نأ ضرألا ترمأ دق نأ هيلإ هللا ىحوأف ءنوراق ىف هللا لأسو ءادجاس ىسوم رح كلذ

 .©)كلذ ناكف «هرادو هعلتبت نأ ضرألا ىسوم رمأف «هيف كعيطت

 8 4 داعم ىلإ كارل نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ

 .299 نآرقلا نع كلئاس مث «ةنجلا ىلإ كّدارل :ىدسلا لاق

 .401/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (01770/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 . 4١57/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ا



 تروبكدعلا ةروس

 سانلا ةنتف َلَعَج هّللا ىف ىذوأ اذإف هّللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو
 ٠١ #«هللا باذعك

 ءاورجاهو اونمآ نينم ٌؤملا نم سانأ ناك :لاق ىدسلا نع ماج ىبأ نب را جرخأ

 .2) اونتتفاف ءمهبذعف ةكم ىلإ مهضعب , درف «نايفس وب أ مهقحلف

 ١ 4 4 نوملاظ مهو ُناَفوُطلا مُهدخأف

 .299 رطملا وه :#4 نافوطلا 2 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىناكو سلا جرخأ

 اهنإو «عفنت الو ءرضت ال اهنودبعت ىتلا مانصألا نإ :لاق ءىدسلا نع ريثك نبا جرخأ
 .©) مكلثم ةقولخم ىه امنإو ةهلآ اهومتيمسف ءامسأ اهل متنأ متقلتخا

 .؟9 «َرّكملا مكيدان ىف توتأتو ©

 نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 . «؟)ركنملا وهف ؛هوفذح مهب رم نم لك ناك :لاق ءىدسلا

 ؛ه «رمكأهلآلا ركذلو»
 .2© ةالصلا نم ربكأ ةالصلا ىف دبعلا ركذ :ىدسلا لاق

 + 14 ةءاج امل قحلاب بدك وأ

 .(0 ديحوتلاب بذك ىأ :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 9 كانَلَبُس مهنيدهتل»

 .©0 ةنجلا قيرط : # انلابس 98: ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ما ىناعملا حور ؛57/4١ ريدقلا حتف ١ 6 روثنملا ردلا )١(

 .401//+ ميظعلا نآرقلا ريسفت () .157/5 ريدقلا حتف (5)
 .85/؟١٠ نايبلا عماج (4)

 946/٠١. قباسلا ردصملا (ه)

 .١5؟/4 ريدقلا حتف (7)

 .5081/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (7)

 نذل



 مورلا ةروس
 ه 4 4 هّللا رصبب . نوصؤملا حرفي ذممويو

 .(١)ردب ةعقو موي سراف ىلع مورلا ةرصن تناك :لإق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١٠١ 4 نوربحي ةضور ىفمهف
 .() نوحرفي :ىأ # نوربحي » : هلوق ىف ىدسلا نع ؛ ىبطرقلا جرخأ

 ؟١ 4 ةمحرو ٌةَدوم مكديب لعجو 9
 .©0ةقفشلا :ةدوملا :ىدسلا لاق «هنعو

 ؟1 4 نوعناق هلك »
 .(9) ةلالد امإو «ةلاق امإ ةدابعلاب هل نورقم ىأ :ىدسلا لاق «هنعو

 م: 4س مهبصت نإوإ»
 .«©0رطملا طحق : ةئيسلا :ىدسلا لاق ؛هنعو

 مو 4 سانلا لاومأ ىف وبري ًابر نم متيتآ امو:
 هلمعتو ءابرلاب نولمعي اوناك مهنأل ؛فيقُث ىف تلزن:ىدسلا لاق «هنعو

 "شيرت مهين

 0000 1 بلطي هيحأل

 )١( .؟17/ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 5.94/5

 5/١ ١ه.
 ) )5قباسلا ردصملا (5) .ه.99/5 قباسلا ردصملا

 )( .هالكلك قباسلا ردصملا

 ) )5ىناعملا حور ه5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 21/5 4.

 ) )9ريدقلا حتف 5159/4.

» 
 نآابر :ابرلا :لاقف سابع نبا نع اعم نييأرلا ريثك نبا قاس دقف ءامهنيب ضراعت ال 9 ةيآلا ) 7 5 نارثألا

 نآرقلا ريسفت .اهلضف ديري لجرلا ةيده وهو هب سأب ال ابرو 27 رثألا ىف دوصقملا وهو «عيبلا ابر وهو حصي ال ابرف
 . 1914/7 ميظعلا

 ندا



 4١ «رحببلاور بلا ىفداسفلا رّهظإ»

 مظعأ وهو ءكرشلا وه :4 داسفلا ظ:هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ,(00 داسفلا

 «ىفايفلا :ربلا «رحبلاو ربلا ىف :هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 :لثم ءرحبلا نع ةيئان ةيرق لك وه :ربلا :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو
 .(«9ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا :لثم ءرحب ىلع ةيرق لك :رحبلاو .ةنيدملاوءةكم

 هس

 4 8 4 ءاشي فيك ءامّسلا ىف طيف اباحس ريف حايرلا لسرد ىذلا هللا ل

 ءاملا ليسيف .ءاشي فيك ءامسلا ىف هطسبيف .هرشنت مث هجرختف «نايقتلي نيح ءامسلا فرط

 .25) كلذ دعب باحسلا رطمي مث باحسلا ىلع

 0.4 4 ثعبلا موي ىلإ هللا بانك ىف مل دق اجلا معلا وتوأ نيذلا لاقو»

 اوتوأ نيذلا لاقو :ىأ ءريخأتو ميدقت مالكلا ىف :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا ج رخأ

 ,220ناميإلاو هللا باتك ىف ملعلا

 .517/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 . 475/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ١. 45/0 روشملا ردلا (59)

 .831// ىناعملا حور ١« 45/0 روشنملا ردلا (:)

 ها ./ نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 ما



 نامقل ةروس

 ١١ «ةمكحلا نامه انيتآدقلو »

 00 اًيبن نامقل ناك :لاق ىدسلا نع «ىناكو لا جرخأ

 ١5 4ةرخّص ىف نْكَمَفظ
 ىف الو تاومسلا ىف تسيل ةرخص ىه ؛ةرخصلا هذه :ىدسلا لاق «هنعو

 .(©)ضرألا

 ؟1/ * مالقأ ةرجش نم ضرألا ىف امنأ ولو »
 رطل ع مالك رثكأ ام :شيرق تلاق :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ تلزنف هلع دمحم 93 . هاو مس اق ٠.الو 8 ع

 ,( 59 ةيألا هذه

 )١( ريدقلا حتف 7117/4

 ىناعملا حور «519/4ريدقلا حتف (؟) 479/5 .

 )©( ريدقلا حتف م559/7١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 47/4 5.
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 ه 4 نوّدعَت امم ةس فلأ ةرادقم ناك

 هلوزن رادقمو ءةنس ةئامسمخ كلملا لوزن :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 )١(. ةنس ةئامسمخ

 ١ 6 4 مكانيسن نإ اذه مُكِموُي ءاقل متيسن امب اوقوذف )ط
 .(5) ريخلا نم مكانكر ت :ىأ # مكانيسن انإ ل2: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 .©) اذه مكموي ءاقلل اولمعت

 ١ اف نك نمك ايت داك نسل.

 يول لا اك ع نيو دول نب اج لق ىدسلا ع مح أ نا يضأو
 كنإف تكسا :ىلع لاقف «ةبيتكلل كنم درأو ءانانس كنم ذحأو ءاناسل كنم طسبأ انأ :ةبقع
 ,(9) قساف

 مل تومي نأ لبق ىسوم ءاقلب هلي ل لوسرلا دعو: :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 .©© هب ىرسأ نيح سدقملا تيب ىف وأ ءءامسلا ىف هيقل

 ”10 4 زرُجلا ضرألا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري ملوأ

 .( اهيف تابن ال ىتلا ةتيملا ضرألا :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 251١/80/5 قباسلا ردصملا (؟) .ه١ 48/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 .5617/4 ريدقلا حتف 204/5 روشنلا ردلا (؟)
 .؟هه/4 ريدقلا حتف روثنملا ردلا «457/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 1179/0 روثنملا ردلا «4714/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (7) .؟ 55/5 ريدقلا حتف (5)

 سرا



 بازحألا ةروس

 4 4 هفوَج ىف نيلَق نم لجرل هللا لعج ام
 لاقي حمج ىنب نم شيرق نم لجر ىف تلزنأ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 . () رمعم نب ليمج هل

 ١١ 4 ارورغ الإ هلوسرو هللا اندعو ام ضرُم مهبولق ىف نيذلاو نوقفانلا لوقي ذإوإ»

 «نافطغو «ةنانكو «شيرق تعمتجاو«قدنخلا هِيَ لوسرلا رفح :ىدسلا لاق «هنعو

 «ىداولا لفسأ ش شيرق تلزنف «هئانفب اولزن ىتح اولبقأف «شيرق ةميطلب نايفس وبأ مهرجأتساف

 ونب مهرهاظو «كلذ راسي دسأ ىنب ىف ىدسألا ةحيلطو كلذ نيم نع نافطغ تلزنو

 «قدنخملا رفحو «ةنيدملاب نصحت هت ىبنلاب اولزن املف هِيَ ىبنلا لاتق ىلع دوهيلا نم ةظيرق
 رانلا نم باهشلا ةئيهك هنم تراطف ءافص ىف لوعملا عقو ذإ ؛هلوعمب هيف برضي وه امنيبف
 هلل لوسرا :لاقفءناملس كلذ ىأرف «كلذ لثم جرخف ىناثلا برضو ءءامسلا ىف

 تيأر دق ٠ : 2 لاقف « ءامسلا ىلإ عطسف «باهشلا ةئيهك ةبرض لك نم جرخ تأ

 نئادمو «مورلا روصقو «نئادملا باوبأ مكل حتفت » :هلل :هّنيَع لاق .معن :لاق (؟ كلذ

 ىعدي «راصنألا نم لجر لاقف « هب اوثدحتف ؛ هني ىبنلا باحصأ ىف كلذ اشفف « نميلا

 مو رلا روصقو «نئادملا ضيبو « نميل ا ٠ نئادم انل حتفي نأ دمحم اندعيأ « ©« بتعم نب ريشق ١

 ذإ8:هللا لزنأف . رورغلا هللاو اذه ؟ لتق الإ هتجاح ىضقي نأ عيطتسي ال اندحأو

 .20 ةيآلا © ..نوقفانملا لوقي

 ىبنلا مهنم قيرف نذأتسيو اوعجراف مكل ماقم ال برن لهأي مهنم ةفئاط تلاق ذإو ا

 ١ 4 ارارف الإ نوديري نإ ةروعب ىه امو ٌةروع انتويي نإ نولوقي

 «نايفس ىبأ لاتق نع  ةنيدملا ىلإ ىأ  اوعجرا :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ةثراح ىنب نم راصنالا نم نالجر هءاج :4 ىبنلا مهنم قيرف نذأتسيو »:ىلاعت هلوقو

 .©0 ( ظيق نبا » : ىعدي رخآلاو 4( سوأ نب ب ةبارع ابأ »: ىعدي امهدحأ

 .5//1481 قباسلا ردصملا ١80/5. )١( روغقنملا ردلا 19

 15/19 ىناعملا حور ا 88/0 روشنملا ردلا «551/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 ناكل



 :نونعي  ةروع انتويب نإ هللا لوسر اي :الاقف :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 :هللا لاقف ءانل نذأف «قرسلا فاخن نحنو «ةنيدملا ىصقأ ىف ىهو  ناطيحلا ةليلذ اهنأ

 .2) 4 ةروعب ىه اموزج

 مه :# ةفئاط تلاق ذإوإ :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىناكوشلا جرمخأو

 .() هباحصأو ىبأ نب هللا دبع

 00 ١؟«مكيعتحِمأل
 اهباصأ اذإ (2) مئانغلا ىف مكيلع ةحشأ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(©انلتاقو اندهسش دقو ءانم اهب قحأب متسل : مهتنسلأب اولاقو ءاهيلع مهوحاش نوملسملا

 ١9 # ريا ىلع ةحشأ

 ,00 للملا ىلع ةحشأ : ىأ : ىدسلا لاق فىنعو

 ىف نوداب مهنأ ول اودوي بازحألا تأي نإو اوبهذي مل بازحألا نوبَسحَي

 اوناك :# اوبهذي مل بازحألا فويسحي ل نلاع هلوق ى ىدسلا لاق .هنعو

 لئابق نم اوبرح مهنأل ؛ بازحألا اومس اغإو ,هباحصأو نايفس ىبأ ءىجمب نوثدحتي

 هباحصأو «نايفس وبأ مه :4 بازحألا تأي نإو »:هلوقو هلع ىبنلا ىلع بارعألا

 .©0 نوقفانملا دوي :ىأ 4« بارعألا ىف نوداب مهنأ ول اودوي إف :هلوقو

 ١١ 4 ةَنسَح ٌةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل إل

 .©9 لاتقلا دنع ةاساوم :ىأ 4 ةنسح ةوسأ 92:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ءهنعو

 " «لاتقلا نيدمؤملا هللا ىفكو اريح اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلاُهّللا دَروإط

 نايفس وبأ مه :4 اورفك نيذلا هللا ُدَرَو إ> :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 .577/4 ريدقلا حتف ©/١8/8. )١( روقنملا ردلا 0

 ..575/4 .ريدقلا حتف .ه5*ه/ نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 تلكه قباسلا ردصملا (5) .85/١/ه روشنملا ردلا (:)

 .1/5/8 قباسلا ردصملا () ١85/6. قباسلا ردصملا ()
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 ءارفظ هباحصأو هلع دمحم نم اوبيصي مل :ىأ# ًاريخ اولاني مل >:هلوقو .هباحصأو

 .©) لاتق ريغ نم حيرلاب اومزهنا :# لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو © :هلوقو

 م” 4 ضَرَم هبلق ىف ىذلا عّمطَيَق لوقلاب َنعصْحَتالف )ل
 هبلق ىف :لاق 4« ضرم هبلق ىف ىذلا آ:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .©0كش

 :ىأ 4 لوقلاب نعضخت الف !»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو
 .(9 لاجرلا نبطاخ اذإ مالكلا قيقرت

 هللا قّئاو ُكَجْوَر كيلع ْكِسْمأ هيلع تمعنأو هيلع ُهّللا معنأ ىذلل لوقت ذإو )»
 ُهاشخت نأ قحأ ُهَللاو الا ىشختو يدم ُهَّللا ام كلسفن ىف ىفخُتو

 نينمؤملا ىلع نوكي ال ىكل اهكانجوز ًارَطَو اهنم دير ىضق املف
 "ا # ًارطو نهنم اوضق اذإ مهئايعدأ جاوزأ ىف جرح

 هللا قتاو كجوز كيلع كسمأ 9: :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع«ريثك نبا جرخأ

 ش .(© هيدبم هللا ام كسفن ىف ىفختو ءاهكجوزم ىنأ كتربخأ دق :ىأ

 تنب بنيز » ىف تلزن ةيآلا هذه نأ انغلب :لاق ىدسلا نع«متاح ىبأ نبا جرخأو

 هلل لوسرلا ةمع ( بلطملا دبع تنب ةميمأ هاهمأ تناكو ءاهنع هللا ىضر « شحج
 هلع لوسرلا عنص امب تيضر اهنإ مث ؛ ءكلذ تهركف «« ةثراح نب ديز ) اهجوزي نأ دارأف

 ًاديز رمأي نأ ىيحتسي ناكف ؛هجاوزأ نم اهنأ ءدعب ُهّْنِيَع هيبن هللا ملعأ مث ءهايإ اهجوزف

 كسمي نأ هَيَع لوسرلا هرمأيف «سانلا نيب نوكي ام بنيزو ديز نيب لازي ال ناكو ءاهقالطب
 ةأرما جوزت :اولوقي نأ «هيلع اوبيعي نأ سانلا ىسخي ناكو .هللا ىقتي نأو هجوز هيلع
 .©0 اديز ىنبت دق هِيَ هيَ لوسرلا ناك و «هنبا

 ه” دعب نم ءاسنلا كل لحي ال

 717/1 ىناعملا حور 4١95/5 روثنملا ردلا )١(

 .ه7ه9 /5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 ١95/6 روشنملا ردلا «4 87/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت(؟)

 . 591/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 .705/4 روثنملا ردلا (5)

 ملم



 ىتاللا ءاسنلا ةفص نم كل انركذ ام دعب نم ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 « تامعلاو معلا تانبو ؛كنيمب تكلم امو «نهروجأ تيتأ ىتاللا ءكئاسن نم كل انللحأ

 .(1) كل لحي الف ءاسنلا فانصأ نم كلذ ىوس امو «ةبهاولاو ؛تالاخلاو لاخلاو

 ه7 4 باجح ءارو نم نهولأساف ًاعاتم نهومتلأس اذإو )»

 .() ةجاح :ىأ 4 اعاتم ل: هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ه8 4 ًادبأ هدْعب نم هجاوزأ اوحكدت نأ الو هّللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو ال

 ( هللا ديبع نب ةحلط كلذ ىلع مزع ىذلا نإ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 .() كلذ ميرحت ىلع هيبنتلا لزن ىتح

 كلذ َنهبيبالج نم َنهْيلَع َنيندُي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق ىبنلا اهيأي
 ه9 :4 نيد الف نفرعي نأ ىندأ

 ليللاب نوجرخي ةنيدملا لهأ قاسف نم سان ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 ةنيدملا لهأ نكاسم تناكو « ءاسنلل نوضرعيف «ةنيدملا قيرط ىلإ «مالظلا طلتخي نيح

 قاسفلا كئلوأ ناكف «نهتجاح نيضقي قيرطلا ىلإ ءاسنلا جرخ ليللا ناك اذإف «ةقيض

 '  اوأر اذإو ءاهنع اوفكف ةرح هذه :اولاق ءباباج اهيلع ةأرملا اوأر اذإف ءنهنم كلذ نوغتبي
 .(؟9اهيلع اوبثوف ةمأ هذه :اولاق «بابلج اهيلع سيل ةأرملا

 ىطغت #4 نهبيبالج نم نهيلع نيندي ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىسولالا جرخأو
 .()اهتهبجو اهينيع ىدحإ

 ةنيدملا ىف نوفجذملاو ضرَم مهبولق ىف نيذلاو نوقفادملا هتني مل نكل »
5 
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 1. 4 مهب كنيرغسل

 .؟99/4 ريدقلا حتف ع5 ٠/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 ©/5١14. روثنملا ردلا (؟)

 ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلط ريغ وهف كلذ حص نإو روثتملا ردلا 0.5/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 . ريخألا اذه ةمجرت ىف رجح نبال ةباصإلا :رظنا .ىميمتلا ضايع نب عفاسم نب هللا ديبع نب ةحلط همساو «نيرسبلا
 .775/ه روثنملا ردلإ ء518/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 ٠١. 5/97 ىناعملا حور (©)

0/1 



 » قافن لثم قافن :هوجو ةثالث ىلع قافنلا ناك : لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 كا سعاد نب كلامو « لتبن نب هللا دبع ) قافن لثم قافنو .0 لوئس ن 0 ىبأ نب هللا دبع »

 كلذب نونوصي ءانزلإ.اوتأي نأ نوبحتسي اوناكف ءراصنألا هوجو نم اهوجو ءالؤه ناكف

 مل نإو ؛هولمع هودجو نإ ؛انزلا وه :4« ضرم مهبولق ىف نيذلا إ»:ىلاعت هلوقو « مهسفنأ

 .2) ةرباكم ءاسنلا نورباكي قافنو «هوغتبي مل هودجي

 .(")مههب كنملعنل :4 مهب كنيرغنل 3»:هلوق ىف ىدسلا لاق ريثك نبا جرخأو

 51١ 4 ًاليتقت اولتُقو اوذخأ اوفقث امنيأ نينوعلم )»

 الجر نأ ولو «هب لمعي سيل نآرقلا ىف مكح اذه :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ
 ريغ اهيف مكحلا ناك ءاهب اورجفف ءاهسفن ىلع اهوبلغف «ةأرما رثأ اوصتقا ءكلذ نم رثكأ وأ

 كاذك م لبق نماولخ نيذلا ىف لا سف ل

 م © رباكُ هنأل ةيدهلئاق لع سيف لعقف ءاهيلغف ءاهسفن

 نقفشأو اهْذمَحَي نأ نيبأف لابجلاو ضرألاو تاومّسلا ىلع ةنامألا انضرع اَنِإ
 ٠١ 4 الوهج ًامولَظ ناك هنإ ناسنإلا اهّلَمَحو اهنم

 هتنايخو هلهأو هدلو ىلع ليباق هنبا مدآ نامتئا ىه :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(5) هيححأ لتق ىف هايإ

 )١( روشنملا ردلا 777/6.

 01١. 5/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ٠١. 5/7 ىناعملا حورء7717/هروشنملا ردلا 5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (")

 . ( لوقلا اذه دعبأ امو » : ىناكوشلا لاق « 577/4 ريدقلا حتف ىفو 2075/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 ناو



 ابس ةروس

 " 4 ءامسلا نم لزني امو اهنم جرخي امو ضرألا ىف جلي ام ملعي إط
 نم 4 ضرألا ىف جلي ام ملعي ف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 مه © ءامسلا نم لزني امو 9 :هلوقو «تابنلا نم :ىأ # اهنم جرخي امو 9 :هلوقو ءرطملا

 .20 ةكئالملا
007 

 «ديدحلاهلاتلأو» ٠

 «عمشلاو نيجعلاو لولبملا نيطلاك هدي ىف ديدحلا ناك :ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 .22) ران ريغ نم ءاشي فيك هفرصي

 ىلع مُهْلَد ام توما هيلع انيِضَق املف روكشلا ىدابع نم ليلقو ًاركش دواد لآ اولمعا

 اوغيل ام بيلا َنوملعَي اوناك ول نأ نيملا تيت رخ الف ُهَتأسنم لكأت ضرألا َُباد الإ هتوم

 ١ 4 217 4 نيِهملا باذعلا ىف

 مهنم كفني مل اركش دواد لآ اولمعاإب :هلوق ىف لاق ىدسلا نع رذنملا نبا جرخأ

 .لصُم ٠
 تيب ىف ولخي مالسلا هيلع ناميلس ناك :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 «هبارشو هماعط لخديو ءرثكأو كلذ نم لقأو ؛نيرهشلاو رهشلاو «نيتنسلاو ةنسلا سدقملا
 هيف تتبن الإ هيف حبصي اموي نكي مل هنأ كلذ ءدب ناكو ءاهيف تام ىتلا ةرملا ىف هلخدأف

 اذكو اذك ىمسا : ةرجشلا لوقتف ؟كمسا ام :اهلأسيف اهيتأيف ءسدقملا تيب ىف ةرجش

 تتبن تناك نإف « عطقتف اهب رمأيف ءاذكو اذكل تبن :لوقتف ؟تبن ءىش ىأل :اهل لوقيف

 ىتح «كلذل اهلعجيف اذكو اذك ءاود تبن :تلاق « ءاود تتبن تناك نإو اهسرغ ضرغل

 اذه بارخل تبن :تلاق ؟تبن ءىش ىأل :اهل لاق « ةبونرخلا» اهل لاقي ةرجش تتعبن

 ؛ىكاله كهجو ىلع ىذلا تنأ ؟ىح انأو هبرخيل هللا ناك ام :ناميلس لاقف ءدجسملا

 اكتم ىلصي ماقف «بارحلا لخد مث .هل طئاح ىف اهسرغف ءاهعزنف .سدقملا تيب بارخو

 ١١. 5/19 ىناعملا حور ؛١9 4/4 ريدقلا حتف 2555/0 روشنملا ردلا (1)

 نم دحأ هيلع هقفاوي ملو «هانعم ىف بيرغ رثألا اذه 0 ىناعملا حور .05844/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 1/5 ريدقلا حتف هم 5 نآرقلا ماكحأل عماجلا : رظنا . هودروأ نيذلا نيرسفملا
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 جرخي نأ ةفاخم هل نولمعي مهو «كلذ ىف نيطايشلا هب ملعت الو « تامف ءاصع ىلع

 . مهبقاعيف

 نمو هيدي نيب نماوك هل بارحملا ناكو «نوعمتجي بارحملا لوح نيطايشلا تناكو
 تلخد نإ اديلج تسلأ :لوقي علخي نأ ديري ىذلا ءديرملا ناطيشلا ناكو ءهفلخ

 نم ناطيش لخدف «رخالا بناجلا نم جرخي ىتح لخديف «بناجلا كلذ نم تجرخف
 توص عمسي ملو «رمف «قرتحا الإ ناميلس ىلإ رظني ناطيش نكي ملو ءرمف كئلوأ
 ملو تيبلا ىف عقوف عجر مث ءعمسي ملف داع مث ؛هتوص عمسي ملف ؛عجر مث «ناميلس
 اوحتفف ؛تام دق ناميلس نأ سانلا ربخأف جرخف ءاتيم طقس دق ناميلس ىلإ رظنو «قرتحي

 اوعضوف «تام مك ذنم اوملعي ملو ؛ةضرألا اهتلكأ دق هتأسنم اودجوف .هوجرخأف هنع
 تام دق هودجوف كلذ وحن ىلع اوبسح مث «ةليلو اموي اهنم تلكأف ءاصعلا ىلع ةضرألا
 اوملعل بيغلا اوملع مهنأ ولو ءنوبذكي اوناك نجلا نأ كلذ دنع سانلا نقيأف ءةنس ذنم

 ول :ةضرألل اولاق نيطايشلا نإ مث .هل نولمعي ةنس باذعلا ىف اوثبل الو «ناميلس تومب

 اننكلو «بارسشلا بيطأب كانيتأ نيبرشت تنك ولو «ماعطلا بيطأب كانيتأ ماعطلا نيلكأت تنك
 امم نيطلا ىلإ رت ملأ «تناك ثيح ءاملاو نيطلا اهيلإ نولقني مهف «ءاملاو نيطلا كيلإ:لقنن

 .(0 اهل اركسش نيطايبشلا اهيتأي امم وهف بشخلا فوج ىف نوكي

 نم وه :لاق « روكشلا ىدابع نم ليلقو إ>:هلوق ىف ىدسلا نع ءىسولألا جرخأو
 .() ركشلا ىلع ركشي

 .(29ةشبحلا ناسلب اصعلا ىه :ةأسنملا © هتأسنم لكأت ©

 هللا لكو : نيهملا باذعلا ىف إل: :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىناكو سلا جرخأو

 ةبرض طوسلا كلذب هبرض ناميلس رمأ نع غاز نمف ءران نم طوس هديب اكلم نجلاب
 .(5) هقرحتف

 هللا ىضر سابع نبا نع حلاص ىبأ نع كلام ىبأ نع ىدسلا قيرط نم ريثك نبا هركذو 4075/0 روثنملا ردلا (1)
 هللا ىضرو ُهَّْقَع هللا لوسر باحصأ نم سان نعو «هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىنادمهلا ةرم نعو « امهنع

 قدصي ال فقو ىهو «باتكلا لهأ ءاملع نم ىقلت امم وه امنإ  ملعأ هللاو -رثألا اذهو » :ريفك نبا لاق مث ءمهنع
 . (« بذكي الو قدصي ال ىقابلاو ءقحلا فلاخ ام الإ اهنم بذكي الو «قحلا قفاو ام الإ اهنم

 )١( ىناعملا حور 175/197

 177/9 ىناعملا حور 2077/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا «4 5 /77 نايبلا عماج (”)
 . رداصملل ىخيراتلا بيترتلاب مزتلن ملو نيتيآلا قايسب رثألا اذه ىف انمزتلا .1 7/4 ريدقلا حتف (4)
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 أ و ل - - ىاعمم 7 8

 مكبر قزر نم اولك لامشو نيم نع ناتنج ةيآ مهنكسم ىف أبسل ناك دقل ل
 ١ # هل اوركشاو

 لهأ نم دحأ هطعي ملام اوطعأ ءأبس لهأ ناك :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ديرت ىذلا اهناكم غلبت الف ءاهتجاح ديرتف «لتكملا اهسأر ىلع جرخت ةأرملا تناكف «مهنامز

 ةريسم نم مهيتأي ليسلا ناك دقو ءمهلسر اوبذكف ةهكافلا عاونأ نم اهلتكم ًالتمب ىتح

 ءداولا كلذ ىف لابجلاو لويسلا كلت نم ءاملا عمتجيف «مهيداو ىف رقتسي ىتح «مايأ ةرشع

 كلذ نم اوءاسش اذإ هنوحتفي اوناكو «مرعلا ةأسنملا نومسي مهو «ةأسنمب اورفح دق اوناكو

 .«!)اوءاش اذإ هنودسيو « مهتانج نوقسيف عاملا

 ١ 4 مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف )»

 زع هللا لسرأ :4 اوضرعأف ) :ىلاعت هلوق ىف :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .(9 ىبن فلأ رشع ىنثا مهيلإ لجو

 .©) دسلل مسا :مرعلا :لاق ىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأو

 ١ 4 نينمآ ًامايأو ىلايَل اهيف اوريس

 .(؟9ماسشلا ىرق ىنعي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١5 4 قزمم لك مهانقزمو و

 ناك ىذلا «  رماع نب ورمع » رمأ نم ناك :لاق ىدسلا نع « متاح ىبأ نبا جرخأ

 رفحي اذرج ىأر هنأ  مهيلع مرعلا لاسرإب هراعشتسا ببسب «نميلا دالب نم جرخ نم لوأ

 هنأ ملعف ءمهضرأ نم اوءاش ثيح هنوفرصيف «ءاملا مهنع سبحي ناك ىذلا ءبرأم دس ىف

 اذإ هدلو رغصأ رمأف «هموق داكو «نميلا نع ةلقنلا ىلع مزتعاف ءكلذ ىلع دسلل ءاقب ال
 مطل دلب ىف ميقأ ال :ورمع لاقف «هب هرمأ ام هنبا لعفف «همطليف هيلإ موقي نأ ؛همطلو هل ظلغأ
 ةبضغ اومنتغا :نميلا فارشأ نم فارشأ لاقف «هلاومأ ضرعو ىدلو رغصأ اهيف ىئهجو

 نع فلخعتت ال :دزألا تلاقو ءهدلو دلوو ءهدلو ىف وه لقتناو .هلاومأ هنم اورتشاف ءورمع

 «نيزاتجم «( كعع  دالب اولزن ىتح اوراسف هعم اوجرخو مهلاومأ اوعابف ءرماع نب ورمع

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟) .779/6 روشتملا ردلا 0177/9.

 )©( ميظعلا نآرقلا ريسفت (4) .7؟70/4 ريدقلا حتف 055/9.
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 ىف اوقرفتف «مهنع اولحترا 3 الاجس مهبرح تناكو «.(كع)» مهتبراحف «نادلبلا نوداتري

 ,00(2 نادلبلا

 ”١ # ريهظ نم مهنم هل امو:

 .©) ةكئالملا نم نوع نم :لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١" #« هيدي نيب ىذلاب الوإ»

 .20 ليجنإلاو ةاروتلا وه : ىدسلا لاق «هنعو

 ١" 4 نيبمؤم انْكَل متنأ الول اوربُكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا لوقي

 . ةداقلل عابتألا لوقي :ىدسلا لاق «هنعو

 م" 4 راهفلاو ليللا كَم لب
 .29 راهنلاو ليللا فاالتخا مكر غ : ىدسلا لاق «هنعو

 4 4 4 اهنوسردي بك نم مهانيتآ امو )»

 هب تئج ام نأ نوملعيف هنوسردي باتك مهدنع نكي مل : ىدسلا لاق ء«هنعو 03

 .2*) لطاب مأ قح

 ه4 :/ مهانيتآ ام راشعم اوغلب امو ١

 .«؟)ايندلا ىف ةوقلا نم :ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 45 © اوركفتت مث ىدارفو ىنثم هلل اوموقت نأ ةدحاوب مكظعأ امنإ لق ©

 هلإ ال ىه :لاق © ةدحاوب مُكظعأ إف: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأ
 .©9 نيعمتجمو انادحو : ىأ # ىدارُقو ىتثم إ» :ىلاعت هلوقو هللا الإ

 .5701/© روشنملا ردلا 09 4/٠ ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 .؟76/ه روشنلا ردلا 09

 ١. 45/19 ىناعملا حور ؛؟58/8/5 روفشتملا ردلا ()

 .798/5 روشملا ردلا (:)

 .؟ 29/6 قباسلا ردصملا (ه)

 .5 1417/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 .89 1/4 ريدقلا حتف .085/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)
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 هسفنل لجرلا رظني :ىأ 4اوركفتت مث إف :هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو
 .0) هلل دمحم نأش نع سانلا نم هريغ لأسيو هلع دمحم رمأ ىف

 4 8 4 ديعي امو لطابلا دبي امو قحلا ءاج لق إل

 .()ىحولا :ىأ 4 قحلا ءاج إف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 دارملا #4 لطابلا دبي امو إف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 .() سيلبإ انه لطابلاب

 ه١ 4 بيرق ناكم نم اوذخأو َتوَف الف اوعرَف ذإ ىرتولو إل
 اونياعف «مهقانعأ تبرض نيح «ءردب موي اذه :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(©ةبوتلا ىلإ اعوجر الو ,باذعلا نم ارارف اوعيطتسي ملف «باذعلا

 .ه 47/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 .59م/4 ريدقلا حتف :0597/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 .5 45/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ١54/9 ىناعملا حور 25 4١/5 روشنملا ردلا .0597/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
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 رطاف ةروس
 ١ 4# ءاشي ام قلخلا ىف ديزي

 .©0 ءاشي ام مهقلخو ةحنجألا ىف ديزي :ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١ 4 ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام إف
 .(")رطملا :ىأ 4 ةمحر إف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛متاح ىبأ نبا جرخأ

 " 4 ضرألاو ءامسلا نم مكُفْزري ١

 .(9 تابنلا :ضرألا نمو ءرطملا :ءامسلا نم قزرلا :ىدسلا لاق

 مهل تاعّيسلا َنورْكَمَي نيذلاو هَعفرَي حلاصلا لمعلاو بيل رَّطلا ملَكلا دعصتي هيلإ )»
 ٠١ « روبي وه كئاوأ ركمو ديدش باذع

 .(©9بيطلا مالكلا هعفري حلاصلا لمعلا :لاق ىدسلا نع ءريثك نبا جرخأ .

 هل سيلف كلهي 4 روبي وه إ>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو
 . ةرخآلا ىف باوث

 ١١ 4 اجاوزأ مكلعج مثل
 .(©0 اثانإو اناركذ :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١ © باتك ىف الإ هرمع نم صققني الو

 هللا دنع مولعم عيمجلا ءاليلق اليلق هباهذ وهو :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 دعب ةعاسو موي دعب امويو «ةعمج دعب ةعمجو «رهش دعب ارهشو «ةنس دعب ةنس ىلاعت

 . 29 هباتك ىف هللا دنع بوتكم عيمجلا «ةعاس

 )١( روشنملا ردلا ,ه 15/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت 414/8 7.

 .7 5 ؟/هروثقنملا ردلا /١50/1. 5١( ىناعملا حور 27 4 4/5 روثنملا ردلا ()
 /١559/107. ىناعملا حور 25 45/0 روشنملا ردلا (5) .ه 49/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)
 .؟ عا روشنملا ردلا ه6 ٠/7 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 نيكل



 ١١ 4 اهنوسّبلت ةياح نوجرختستو ًاّيرط ًامحل نولكأت َلُك نمو إط
 :هلوقو «كمسلا وه :«ايرط امحل 9:هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ
 . جاجألا رحبلا نم ؤلؤللا : ةيلح نوجرختستو

 ةمايقلا مويو مُكَل اوباجتسا ام اوعمس ولو مُكءاعد اوعمسُي ال مهوعدت نإ ف

 ١ 4 مكر شب نورفكي
 ةهلآلا ىه : مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ 9>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ءهنعو

 اوباجتسا ام اوعمس ولو 1 :هلوقو «ىلاعت هللا نود نم اهدبعو اهاعد نم ءاعد عمست ال
 مويو ١] :هلوقو «ريخلا نم ءىشب مكل اوباجتسا ام مكءاعد ةهلآلا تعمس ول :# مكل
 .(2)ههايإ مكتدابعب :ىأ #4 مككر شب نورفكي ةمايقلا

 ١4 4 ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو
 ,9©2 ناعيإلا الو رفكلا الو «نمؤملاو رفاكلا ىوتسي ال :ىدسلا لاق ءهنعو

 ؟١ 4 رورحخلا الو لظلا الوظ
 .رانلا :رورحلاو «ةنجلا :لظلا :ىدسلا لاق ءهنعو

 ؟ ؟ 4 ءاشي نم عمسي هللا نإ تاومألا الو ءايحألا ىوتسي اموإ»
 «رفاكلاو نمؤملا امه :4 تاومألا الو ءايحألا ا :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق «هنعو

 . 9 ءاسي نم ىدهي :ىأ © ءاشي نم عمسي هللا نإ © :هلوقو

 94 روبت نل ةراجت نوجري إف

 .«© كلهت نل ىأ : روبت نل لف :لاق ىدسلا نع ءمتاح ىبأ نبا جرخأ
 ما/  ريذتلا مُكءاجو

 .«8 ِهَتَم دمحم وه ريذنلا :ىدسلا لاق ءهنعو

 4 4 4 ضرألا ىف الو تاومّسلا ىف ءىش نم هزجعيل هللا ناك امو
 .(9) هتوفيل : ىأ 4 هزجعيل إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 4 ه4 ةَباد نم اهرهظ ىلع كرت ام اوبَسَك امب سانلا هللا ذخاؤيولو ل
 .(9باودلا عيمج تتامف «رطملا مهاقسأ امل :ىدسلا لاق ءهنعو

 ) )1١ىناعملا حور ء” 45/8 روثنملا ردلا (؟) 7 0//40 روشنملا ردلا /9//105.

 )©( روثنملا ردلا (5) .؟ 15/8 روشنملا ردلا 581/8 .

 .؟555/ه روقتملا ردلا (5) .9//181/ ىناعملا حور 551/0 روشنملا ردلا (ه)
 .555/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)



 سي ةروس
 9 4 نورصيي ال مهف مهانيشغأف )»

 .(١)هلتق ىلع اورمتلا نيح هيت ًادمحم نورصبي ال :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 ١ 4 ينسي لجر يدا ىبخت ني اجو

 ه0 4 راسل مكي ذإ

 ؛ىموق دها مهللا :لوقي وهو «ةراجحلاب هومر :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ."2)هولتق ىتح

 ؟9 *“ نودماحخ مهاذإف»

 .(4) نوتيم : ىأ «(نودماخخ إف :هلوق ىف لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 امهلثم نم مهل انقلخو . نوحضشُلا كلُقلا ىف ِمُهَتيِرَ املمحاَنأ »

 4704١ «نوبكري

 هلوقو «رقوملا :ىأ 4 نوحضملا >:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 .50 نفسلاو ماعنألا ىه :# نوبكر يي ام هلثم نم إف: ىلاعت

 44 4 نومّصِخَي مهو ظ
 .©0نوملكتي مهو :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ه0 4 نوهكاف لغش ىف

 .*31/4 ريدقلا حتف 044/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .554/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ٠١4/19 ىناعملا حور 4555/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (9)

 .557/0 روشملا ردلا (:)

 57/8/10 ىناعملا حور «07/* ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 .578/0 روشمملا ردلا (5)

 م



 .() نومعان :ىأ # نوهكاَق 9 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ه 4 نوئكتم كئارألا ىلع لالظ ىف )»
 ىلع :ىأ «كئارألا ىلع :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .()ررسلا

 ه5 4 نومرجملا اهيأ مويلا اوزاتماو

 .2)ةدح ىلع اونوك :ىأ : ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 ٠+ 4 مدآ ىنب اي مكيلإ دهعأ ملأ
 .(9 مدآ ىنب اي مكهنأ ملأ :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 57 4# ًاريغك البج مكنم لضأ دقلو )»

 اقلخ:ىأ # اريشك البج ا:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ء«ريثك نبا جرصخأ
 (*0اريثك

 58 « مههاوفأ ىلع متخت إ>

 .(©) نوملكتي الف :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 5 4 نورصيي ىّنأف طارصلا اوقبتساف مهنيعأ ىلع اسَمَطَل ءاشَن ولو
 هلوقو « مهراصبأ انيمعأ ءاشن ولو : لاق ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأ |
 .() قيرطلا ىنعي :* طارصلا اوقبتساف )2: ىلاعت

 1 4 مهانخسَمل ءاشن ولو »

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 5188/5.

 .ه1/0/»+ ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 ."ا/ا//4 ريدقلا حتف (©)

 .0//751 روثنملا ردلا (4)

 017/9 ميظعلا نآرقلا ريسفت (0)

 .؟55/8/8 روشنملا ردلا (5)

 ."1/4/ 4 ريدقلا حتف «ها///+ ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه 435/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()
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 )١(. مهقلخ ان ريغل :ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ

 ٠١ 4 انيديأ تلمع ام 9

 .انتعنص نم :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ٠“ « مهرصت نوعيطتسيال)
 .(9مهرصن ةهلآلا عيطتست ال :ىدسلا لاق ؛هنعو

 لو ءا/8 4 ةرم لّوأ اهأشنأ ىذلا اهيبحُي لُق . ميمَر ىهو ماظعلا ىبحُي نَم َلاَق

 هدي ىفو هَ هللا لوسر ىلإ « فلخ نب َىِبَأ  ءاج :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ؟اذه ثعبي هللا نأ معزتأ ءدمحم اي :لوقي وهو ءءاوهلا ىف هورذيو هتفي وهو ءميمر مظع
 هذه تلزنو « (رانلا ىلإ كرشحي مث «كنعبي مث هللا كتيمي (معن) :هللَع لوسرلا لاق

 .(29 تايآلا

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 51/7.

 روفقتملا ردلا (؟) 515/5.
 )( ميظعلا نآرقلا ريسفت 7/ » 58١حتف 2570/0 روثنملا ردلا « ةداتقو ريبزلا نب ةورعو ةمركعو دهاجم نع هركذو

 ىناعملا حور 2587/4 ريدقلا 71/4/17

 لدب « لئاو نب ىصاعلا » لعجو «سابع نبا نع هدنسب متاح ىبأ نبال عضوملا سفن ىف ريثك نبا هازعو ١ نب ىبأ
 مظعب ىبأ نب هللا دبع ءاج :لاق ءامهنع هللا ىضر ؛«سابع نبا نع ؛ىفوعلا قيرط نم ىورو »:ريثك نبا لاقو .(« فلخ

 ةنيدملاب ناك امنإ لولس نب ىبأ نب هللا دبعو « ةيكم ةروسلا نأل ؛ ركنم اذهو . مدقت ام وحن ركذو «هتفف .
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 تافاصلا ةروس

 ١" 4 ًاركذ تايلاتلاف .ًارجَر تارجاّرلاف .افص تاّقاصلاو

 « تارجاّرلاو « تافاصلا :لاق ىدسلا نع « طابسأ نع « لضفملا نب دمحأ نع
 .0) ةكئالملا مه :تايلاتلاو

 رجزت اهنأ :4 تارجازلا ا:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو
 ,20(2باحسلا

 ه 4 قراشملا برو امُهَبَب امو ضرألاو تاومّسلا بر
 .(29ةنسلا مايأ ددع ءاهلثم براغملاو ءقرشم ةئامثالثو نوتس «قراشملا :ىدسلا لاق

 94 « بصاو باَذَع مهلو
 .(؟9بلقلا ىلإ هعجو لصي ىذلا عجوم :ىأ 4 بصاو ا :هلوق ىف ىدسلا لاق

 ٠١ «بقاث باهش هعَبتأَف »
 .(*)هب ىمري نيح هقرحي ءىضم باهش :ىدسلا لاق

 ١١ 4 بزال نيط نم مهامقّلخ انإإ»
 .(0صلاخ :ىأ 4 بزال )ف: :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ١8 4 نورخاد متنأو»

 . 29 نورغاص متنأو :ىدسلا لاق

 )١( ىناعملا حور 885/4 ريدقلا حتف «581/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 277/77 نايبلا عماج 570/17.

 روثنملا ردلا «5/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟) 7171/8.

 ©/771١. روشنملا ردلا 2” 4/77 نايبلا عماج (؟)

 .؟105/0 روشنملا ردلا /051٠. نآرقلا ماكحأل عماجلا 2507/57 نايبلا عماج (4)
 .741// 4 ريدقلا حتف 2507/58 نايبلا عماج (0)
 .5517/17 ىناعملا حور ؛ه517/5 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 . ىدسلا نع قباسلا هدتسب ىربطلا اهاور «5 «4 راثآلاو « 70/7 نايبلا عماج (7)

 لحل



 ١9 4« ةدحاو ٌةرجَر ىهاًمإَف »

 .2() ةخفنلا ىه :ىدسلا لاق

 ٠.١ 4نيدلاموياذهإ»

 . باسحلا موي :ىدسلا لاق

 ١" «لصقلاموياذهإ»

 .«"2رانلا لهأو «ةنجلا لهأ نيب ىضقي موي : ىدسلا لاق

 ١١ « مهجاوزأو اومّلَظ نيذلا اورشحا

 .(2) مههابشأ :مهجاوزأ :ىدسلا لاق

 78 4 نيِمّيلا نَع انّنونَأَت متنك مكنإ )»

 .(4) قحلا نع اننودصتو «لطابلا انل نونيزتو «قحلا لبق نم اننوأت متنك :ىدسلا لاق

 مه 4 نوربكتسُي هللا الإ هلإ ال مهل ليق اذإ اوناك ٠

 .(*)ةصاخ نيكر شملا ىنعي :ىدسلا لاق

 4١ 4 مولعُم قزر مهل كاوأ »
 079 ةسنججلا ىف :ىدسلا لاق

 40 4 نيعُم نم سأَكِب مهيلع فاطي ٠
 .(©رمخلا : سأكلا :ىدسلا لاق

 40 4« نوفّرني اهنع مه الو َلوَغ اهيفال ظ

 .71757/© روشنملا ردلا ء7 0/58 نايبلا عماج )١(

 30/9 نايبلا عماج (؟)

 .531/5 قباسلا ردصملا (5)

 .55؟/5 قباسلا ردصملا (:)

 .77/91 قباسلا ردصملا (5)

 .514 /5 روثنملا ردلا 5/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2*”* /؟7 نايبلا عماج (7)

 54/57 نايبلا عماج (/)

 كل



 .©"0ههلوقع فردتالو «لاتغتال :ىدسلا لاق

 484 نيع فرَّطلا تارصاق مهدنعو
 هلوقو ءمهريغ ندري الف «نهجاوزأ ىلع نهبولقو نهراصبأ نرصق :ىدسلا لاق

 .() نيعألا ماظع :ىأ 4 نيع ظ: ىلاعت
 سو ر“ تع

 49 4 نونكم ضي نهنأك

 .©9 نونكم هشع ىف ضيبلاو ,ىديألا هّسمت نأ لبق رشقي نيح ضيبلا : ىدسلا لاق

 ًابارت انكو انتم اذإأ. نيِقدّصُملا نمل كْنإَأ لوقي .نيرق ىل ناك ىَنِإ مهنم لئاق لاق

 ها"ه1 4 نونيدَمل نإ اماظعو

 ام :ىل لاقف «تايآلا نع ىدسلا ليعامسإ تلأس :لاق ءصفح وبأ انربخأ «رابألا نمحرلا
 ناكيرش ناك .ظفحاف اّمأ :لاقف .هنع كلأسأ نأ تببحأف ءافنآ هتأرق :تلق ؟اذه كركذ
 دحاو لكل «رانيد فالآ ةتس ىلع اقرتفاف ءرفاك رخآلاو « نمؤم امهدحأ ليئارسإ ىنب ىف
 رفاكلا لاقف ءايقتلا مث ءاثكمي نأ ىلاعت هللا ءاش ام اثكمف ءاقرتفا مث «رانيد فالآ ةثالث امهنم
 ال:نمؤملا هل لاقف ؟ءىش ىف هب ترجتا ؟اعيش هب تبرضأ ؟كلام ىف تعنص ام :نمؤملل

 هل لاقف .رانيد فلأب اراهنأو ارامثو ءالخنو اضرأ هب تيرتشا :لاقف «تنأ تعنص امف
 نأ هللا ءاش ام ىلص «ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا عجرف :لاق . معن :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا

 ىنعي  انالف نإ مهللا :لاق مث .هيدي نيب اهعضوف رانيد فلأ ذخأ ءفرصنا املف ىلصي
 ادغ تومي مث رانيد فلأب ءاراهنأو ارامثو الخنو ءاضرأ ىذتشا - رفاكلا هكيرش-.

 مث «ةنجلا ىف ارامثو .الخنو اضرأ رايد فلألا هذهب كنم تيرتنا ىلإ مهل ءاهكرتيو

 ىف تعنص ام: ملل رئاكلا لاق اقتل مث كمي نأ ىلاع للا اش ام انكم م
 :لاق ؟تنأ تعنص امف لاق .ال :لاق ؟ءىسش ىف هب ترجتا ؟ءىسش ىف هب تبرضأ ؟كلام

 هل لاقف .اهيف ىل نوموقي «رانيد فلأب اقيقر تيرتشاف اهتنوؤم ىلع دتشا دق ىتعيض تناك
 .7/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2975/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,.ه/؟ نايبلا عماج )١(

 8٠/١٠8. نآرقلا ماكحأل عماجلا 77/5 نايبلا عماج )١(

 .717/6/ه روشنملا ردلا .7/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت :7//1# نايبلا عماج (؟)
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 نأ ىلاعت هللا ءاش ام ىلص ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا عجرف .معن :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا

 ىنعي  انالف نإ مهللا :لاق مث «هيدي نيب اهعضوف رانيد فلأ ذخأ فرصنا املف «ءىلصي

 «نوتوكي وأ ا

 .نيكاسملا ىف

 ىف تعنص ام : نمؤملل رفاكلا لاقف ءايقتلا مث ءاثكمب نأ ىلاعت هللا ءاش ام اثكم مث

 ناك : لاق ؟تنأ تعنص امف .ال : لاق ؟ءىسش ىف هب ترجتا «ءىسش ىف هب تبرضأ ؟كلام

 ىنتءاجف «رانيد فلأ اهتقدصأف اهجوز اهنع تام دق ةنالف ءادحاو ائيش الإ مت دق هلك ىرمأ

 ؛ليللا ناك اذإ ىتح نمؤملا عجرف .معن :لاق ؟تلعف وأ :نمؤملا هل لاقف ءاهعم اهلثمو ءاهب

 «هيدي نيب اهعضوف «ةيقابلا رانيد فلألا ذخأ فرصنا املف «ىلصي نأ ىلاعت هللا ءاش ام ىلص

 رانيد فلأب ءايندلا جاوزأ نم ةجوز جوزت  رفاكلا هكيرش ىنعي - انالف نإ مهللا :لاق مث

 راتيد فلذلا هذهب كيلإ تيطخ ىنإو مهلا هكرتف 0

 أ ف «فوص نمءاسكو نطق نماصيمق سف ميش دنع سل نزلا قف لاق

 هللا دبعاي :هل لاقف لجر هءاجف «هتوقب ءىسشلا رف رفحيو ءىشلا لمعي «هتبقر ىلع هلعجف ارم

 اهنيقرس سنكتو ءاهفلعت «؛ىل باود ىلع موقت «رهشب ارهش «ةرهاشم كسفن ىنرجاؤتأ

 باودلا بحاص ناكو «هباود ىلع موقي «رهشب ارهش «ةرهاشم هسفن هرجاوف «لعفأ :لاق

 مث ,هقنع أجوف «هسأرب ذخأ «ةرماض ةباد اهنم ىأر اذإف «هباود ىلإ رظني ءموي لك ودغي

 ىكيرش نينآل :لاق ةدشلا هذه نمؤملا ىأر املف .ةحرابلا هذه ريعش تقرس :هل لوقي

 نيبوثلا نيذه ىنوسكيو «مويب اموي ةرسكلا هذه ىنمعطيلف ء.هضرأ ىف نلمعألف «رفاكلا

 هلوح اذإو «ءامسلا ىف ديشم رصق اذإف «سمم وهو هباب ىلإ ىهتناف هديري قلطناف ءايلب اذإ

 «كلذ هرس متلعف اذإ مكنإف ءرصقلا اذه بحاص ىلع ىل اونذأتسا :مهل لاقف «نوباوبلا

 ؛نمؤملا قلطناف «هل ضرعتف تحبصأ اذإف «ةيحان ىف منف اقداص تنك نإ قلطنا :هل اولاقف

 جرخف هل ضرعتف ؛هكيرش ىتأ حبصأ املف «مان مث هقوف هفصنو «هتحت هئاسك فصن ىقلأف

 لاق مث ؛هحفاصو «هيلع ملسو «هيلع فقوف «هفرع هأر املف ءبكار وهو «رفاكلا هكيرش
 ؟كلاح هذهو ؟ىلاح هذهو :رفاكلا لاق .ىلب :لاق ؟تذخأ ام لثم لاملا نم ذخأت ملأ: هل
 ؟كب ءاج امف :لاق .هنع ىنلأست ال : لاق ؟كلام ىف تعنص ام ىنربخأ :لاق .ىلب :لاق



 نيذه ىنوسكتو «مويب اموي ةرسكلا هذه ىنمعطتف هذه كضرأ ىف لمعأ تعج :لاق
 .ايلب اذإ نيبوثلا

 ىنربخت ىتح اريخ ىنم ىرت ال نكلو ء اذه نم ريخ وه ام كب عنصأ نكلو ءال :لاق
 :لاق «ىبر هللا :لاق ؟ىفولا نم :رفاكلا لاقف .ىفولا هتضرقأ :لاق ؟كلام ىف تعنص ام
 ابارث انُكو انتم اَذأأ .نيقدصملا نمل كنإأ إ> :لاق مث ءهدي نم هدي عزتناف هحفاصم وهو
 ىولي سيلو نمؤملا هآر املف هكرتو رفاكلا قلطناف «تايآلا 4.. نونيدمل انإأ ًاماظعو
 .نامزلا نم ءاخر ىف رفاكلا شيعيو «نامزلا نم ةدش ىف نمؤملا شيعي ؛هكرتو عجر ؛هيلع

 رامثو لخنو ضرأب وه اذإف ءرَمَي «ةنجلا نمؤملا ىلاعت هللا لخدأو «ةمايقلا موي ناك اذإف
 نأ ىلمع لضف نم غلب وأ هللا ناحبس اي :لوقيف . كل اذه :لاقيف ؟اذه نمل :لوقيف «راهنأو

 ءالؤم :لاقيف ؟اذه نمل :لوقيف ءمهتدع ىصحت ال قيقرب وه اذإف رمي مث ءاذه لثمب باثأ

 ةبقب وه اذإف رمي مث .اذه لثمب باثأ نأ ىلمع لضف نم غلب وأ هللا ناحبس اي :لوقيف .كل

 املثم لوقيف .كل هذه :لاقيف ؟هذه نمل :لوقيف «ءانيع ءاروح اهيف ةفوجم ءارمح ةتوقاي نم
 . تايآلا 4 ... نيرق ىل ناك ىنإإ»:لوقيف ءرفاكلا هكيرش نمؤملا ركذيو ءافنآ لاق

 نم ميحجلا طسو ىف هكيرش : ىلاعت هللا هيريف «ةيواه رانلاو .ةيلاع ةنجلاف :ىدسلا لاقو

 ىبر ةمعن الولو . نيدرتل تددك نإ هّللاَت :لوقيف ءهفرع نمؤملا هآر اذإف «رانلا لهأ نيب

 الف ةدشلا نم هيلع رم ام نمؤملا ركذتيف  ها/ ه5 ناتيآلا 4 نيرّضحملا نم تنكل
 .22)توملا نم هيلع دشأ ةدشلا نم ايندلا ىف هيلع رم ام ركذي

 +7 2517 44 نيملاظلل ةنتف اهانلعج انإ .موُقّرلا ةرجش مأ الن ريخ كلذأ

 اهنوفرعت :© ميثألا ماعط .موُقزلا ةرجش نإ إل :تلزن امل لهج وبأ لاق : ىدسلا لاق
 مكنود :لاقف «دبزو رمتب ىنتئا :اهل لاقف «ةيراج اعدف ءاهب مكيتآ انأ ؟برعلا مالك ىف

 لهج ىبأل لاقو «كلذ ريسفت هللا لزنأف ءدمحم هب مكفوخي ىذلا موقزلا اذهف اومقزت

 .() تايآلا # . . الزن ريخ كلذأ 9 :هباحصأو

 .510 4 ميمح نم ابو اهيلع مهل نإ مث إ
 57 جزملاو طلخلا وه :4 ابوشل إ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .775 2516/0 روثنملا ردلا ٠١ 25/54 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 . #1 نايبلا عماج (؟١)

 ١٠//410. نآرقلا ماكحأل عماجلا «4؟/؟8 نايبلا عماج (؟")

٠ 



 ٠4 4« نيصّلخْلا هللا دابعالإ »

 ,209 هللا مهصلختسا نيذلا :ىدسلا لاق

 ٠ 4 نيرخآلا ىف هيلع انكر تو ©

 .(5) نسحلا ءانشلا :ىأ :ىدسلا لاق

 87 4 ميهاربإل هتعيش نم نإوإ»
 . هنيد لهأ نم :ىدسلا لاق

 84 4«ميلَّس بلقب ُهَبرًءاجذإ 9

 .©0كرشلا نم ميلس :ىدسلا لاق

 ١ #مهتهلا ىلإغارفإ» '

 259 بهذ : ىأ # غارق !»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 44 4« نوفزي هيلإ اولبقأف »

 .©0نوضشمب :ىأ 4 نوفي !>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١٠ © نيحلاصلا نم ىل به بر

 .(0اهلاص ادلو :ىأ:ىدسلا لاق

 ٠١١ 4 ميلَح مالغب هانرشبف
 دلوب ىرشبأ :ةراسل ليئاربج لاق :لاق «ىدسلا نع «طابسأ نع .دامح نب ورمع نع

 :هلوق كلذف ءابجع اههجو تبرضف «بوقعي قاحسإ ءارو نمو «قاحسإ همسأ

 ادوع هديب ذخأف ؟كلذ ةيآ ام :ةراس تلاقف « ميقع زوجع تلاقو اههجو تّكصق»

 .780/19/ ىناعملا حور 5078/5 روشتملا ردلا «45/77 نايبلا عماج )١(

 7801/97 ىناعملا حور 2١1١/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 24 4/7 نايبلا عماج (؟)

 .407/4 ريدقلا حتف 244/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 247/5 نايبلا عماج (*)

 .707/4 ريدقلا حتف 245/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا «57/71 نايبلا عماج (4)

 7176/0 روشنملا ردلا «4 8/517 نايبلا عماج (0)

 ,779/ه© روثنملا ردلا 48/5 نايبلا عماج (7)



 ىتأ « قاحسإ ربك املف « حيبذ هلل وه : ميهاربإ لاقف ءرضخأ زتهاف «هعباصأ نيب هاولف اسباي

 ةراس نم امالغ كقزر هللا نإ «7)2 ترذن ىذلا كرذنب فوأ :هل ليقف «مونلا ىف ميهاربإ

 هعم قلطنا مث ءالبحو انيكس ذخأو ءانابرق هلل برقن قلطنا :()قاحسإل لاقف .هحبذت نأ

 ىف ىرأ ىنِإ ىنب اي إ» :لاق ؟كنابرق نيأ ءتبأ اي :مالغلا هل لاق «لابجلا نيب بهذ اذإ ىتح
 ددشا «تبأ اي : قاحسإ هل لاقف ١١5 ةيآلا 4:  ىرتت اَذ ام رظناف كحَبذأ ىنأ مانملا

 هارتف ءىش ىمد نم اهياع حضنتي ال ىتح كبايث ىنع ددشاو ءبرطضأ ال ىتح ىطابر
 ةراس تيتأ اذإف ءىلع توملل نوهأ نوكيل ,ىقلح ىلع نيكسلا رم عرسأو نزحتف ةراس

 ءىكبي قاحسإو « ىكبي وهو هطبر دقو هلبقي ميهاربإ هيلع لبقأف .مالسلا ىنم اهيلع أرقأف
 «نيكسلا كحت ملف .هقلح ىلع نيكسلا رج هنإ مث قاحسإ دخ تحت عمدلا عقنتسا ىتح

 «هنيبج ىلع هب برض «كلذ ىار املف قاحسإ قلح ىلع ساحنلا نم ةحيفص هللا برضو
 هلل املس املف :ىأ ٠١ ةيآلا 4 نيبجلل هّلتو امّلسأ املف إف :هلوق كلذف ءهافق َرَجو

 ءشبكب اذإف تفتلاف ٠١٠ ةيآلا 4 ايؤرلا تقدص دق ميهاريإ اي إف :ىدونف ©0رمألا

 كلذلف «ىل بهو ىنب اي مويلا :لوقي وهو «©) هلبقي هنبا ىلع بكأف «هنبا هنع ىلخو هذخأف
 «ربخلا اهربخأف ةراس ىلإ عجرف ٠١17 ةيآلا 4 ميظع حبذب هانيدفو إ> : هللا لوقي

 .20 ؟ ىنملعت الو ىنبا حبذت نأ تدرأ «ميهاربإ اي :تلاقو «ةراس تعزجف

 ١١7 4 نيحاصلا نم ايل قاحسإي هانرّشَبَو ا:

 نع ء«طابسأ نع ءلضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح :ىربطلا لاق

 .هتوبنب هان رسشب :لاق «ءىدسلا

 “١17  نيبم هسفنل ملاظو نسحم امهتيرذ نمو لف

 .250 هلل ىصاعلا :هسفنل ملاظلاو هلل عيطمملا : نسحملا : ىدسلا لاق

 )١( هلوق ىلإ « ميهاربإ لاقف» :هلوق نم :٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا ىف درو «ترذن ىذلا ١١5/1١.

 )١( ص ريسفتلا ىف تاعوضوملاو تايليئارسإلا:رظنا .ليعامسإ وه حيبذلا ذإ «تايليئارسإلا نم ةياورلا هذه 5١.

 .(رشانلا) 1 1
 ١5. 18/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو ( رمألا هلل ١ :هلوق ىلإ « نيكسلا رج هنإ مث » :هلوق نم (*)

 عماج ىف هلك رثألاو «؟/6/ روثنملا ردلا ريسفت ىف درو « ىل بهو» :هلوق ىلإ « مونلا ىف ميهاربإ ىتأ» :هلوق نم (5)

 1 . 19/78 نايبلا

 .هال/؟9 نايبلا عماج (5) .7/85/5 روشنملا ردلا 49/7 نايبلا عماج (ه)



 ١١6 4 العب نوعدتأ

 00 ابر :العب :ىدسلالاق

 .١8 4 نيسماي لإ ىلع مالسإل
 سايلإ ىلع مالس :ىدسلا لاق

 ١١ه  نيرباتغلا ىف ازوجعألإ ©

 .(0 نيكلاهلا :نيرباغلا :ىدسلا لاق

 ١10 4 نيحبصم مهيلع نورَمَعَلإ
 .(7) مكر افسأ ىف : ىدسلا لاق

 ١؛١ «نوحشلا كلفلا»

 ,(89 رقوملا :نوحننملا :ىدسلا لاق

 ١4١ 4 نيضَحدّلا نم ناكف مهاسفإ»

 . نيعورقملا نم ناكف «عراقف :ىدسلا لاق

 ١45 21547 4 نوفعيي موي ىلإ هنطَب ىف ْثبَلَل . نيحّبسملا نم ناك هنأ الولف )»

 .©0 نيلصملا : # نيحّبسمْلا الف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاف ٠

 .©9)اموي نيعبرأ توحلا نطب ىف ثبل :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأو

 :١ ه 4 ميقسومهو»

 .2©) ىبصلا ةئيهك :ىدسلا لاق

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 09/5 نايبلا عماج ©١/ 21117ميظعلا نآرقلا ريسفت 70/4.

 .517/57 نايبلا عماج (5) .0//7/810 روقنملا ردلا 517/58 نايبلا عماج (؟)

 .57/57 قباسلا ردصملا (:)

 .اهسفن ةحفصلا « قباسلا رد صملا (5)

 .؟4/١ ميظعلا نآرقلا ريسفت 254/51 نايبلا عماج (5)

 41٠١/4. ريدقلا حتف 2159/١6 نآرقلا ماكحأل عماجلا (/)
 .717/397 ىناعملا حور 271/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 255/71 نايبلا عماج (8)

 ة.ه



 "١4 4« نيطقَي نم ةرجش هيلع انتبنأو

 .()ءابُدلا هيمست برعلاو ؛عرقلا وه : نيطقُيلا :ىدسلا لاق

 ١ 4/8 4 نيح ىلإ مهانعتمف
 . توملا ىتح :ىدسلا لاق

 ١49 «نونتبلا مهلو تانببلا كبرلأ مهتفتساف »

 .ةكئالملا نودبعي اوناكو ؟نونبلا مهلو تانبلا كبرلأ :دمحم اي مهلس : ىدسلا لاق

 ١١١ «نولوقيأ مهكفإ نم مهنإالأ»
 . مهبذك : # مهكفإ 8 :ىلاعت هلوق ىف:ىدسلا لاق

 ١ 01/ 4 نيقداص معك نإ مكباتكب ونأف
 .©0 نونبلا مكلو تانبلا هل نأب ءاذك اذه نإ : ىدسلا لاق

 ١68 4 نوضح مهن ةَنلا تَمَلع دقلو است ةنجلا نيبو هنيب اولعجو )ف
 :هلوقو هللا تانب نه :مهنع نوكرسملا لاق «ةكئالملا مه :# ةنجلا ا :ىدسلا لاق

 .(20نوبذعم :4 نورضحم»

 ١7 2157 4 ميحَلا لاص وه نَم آلِ . نيبتاقب هيلع متنأ ام ل ْ

 الإ 4 ميحّجلا لاص اط:هلوقو « نيلضم :ىأ 4 نينتاقب ا: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .(؟)رانلا ىلصي هنأ هللا بتك نم

 ١54 «مولعَم ماقَم هل ًالإ انم امو »

 .(0) ةكئالملا مه :ىدسلا لاق

 ١٠١ه «نوفامملا نحتل انإو»

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 55/7 نايبلا عماج 51/4

 )١( نايبلا عماج 57//5.

 4١. 4/4 ريدقلا حتف ٠*ه/١ © نآرقلا ماكحأل عماجلا ,9/58 نايبلا عماج (*)

 70/55 نايبلا عماج (5)

 .5371/97 ىناعملا حور ءال1/59 نايبلا عماج (ه)



 «همدق وأ كلم ةهبج هيلع الإ ربسث عضوم ءامسلا ىف امو «ةالصلل :ىدسلا لاق
 .اعكار وأ امئاق وأ ادجاس

 ١58 4 نيلوألا نم ًاركذ اندنع نأ ول »

 بتك نم اباتك اندنع نأول : اولاق ءبرعلا ىكر شم نم سان ءالؤه :ىدسلا لاق
 .(20كلذب دمحم مكءاج دق :هللا لاقف .نيلوألا ملع نم ملع انءاج وأ نيلوألا

 ١7١ «نوروصملا مهل مُهْنإ»

 . ججحلاب نوروصنم :ىدسلا لاق

 ١17 4 4 نيح ىتح مهنع لوف ) ظ
 .() لاتقلاب كرمأن ىتح :ىدسلا لاق

 ١1/1 4 نيرذنلا حابص ءاسفإل

 .©)0نوحبصي ام سكب :ىدسلا لاق

 ./؟/؟8 نايبلا عماج )١(

 .571/1 ىناعملا حور «4 ١5/4 ريدقلا حتف 2551/0 روثنملا ردلا ءا//؟ نايبلا عماج (؟)

 .؟/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١40/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2974/1 نايبلا عماج ('©)

١ / 



 'ص ة روس

 ١ 4 ركذلا ىذ نآرقلاو ضل

 .()فرشلا ىذ: 4 ركذلا ىذ ا :هلوقو ءفورحلا نمف :4 ض اف :امأ :ىدسلا لاق

 ,(0 باذعلا

 4 4 باّذك ٌرحاَس اذه نورفاكلا لاقو إ»

 .هَِّع دمحم ىلع نوكر شما هلاق :4 باذك رحاس إف :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 ٠ # قالتخا الإ اذه ْنِإ ةرخآلا ّلملا ىف اذهب انعمس ام

 نم اسان نإ :لاقو 29 ةينارصنلا :4 ةرخآلا ةّلملا ا :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 «بلطملا دبع نب دّوسألاوءلئاو نب ىصاعلاو ؛ماشه نب لهج وبأ مهيف ف ءاوعمتجا شيرق '

 ىبأ ىلإ اوقلطنا :ضعبل مهضعب لاقف «شيرق ةخيشم نم رفن ىف ءثوغي دبع نب دوسألاو

 ههلإو هعدنو ءانتهلا متش : نع فكيلف «هنم انفصنيلف ادمحم ىنعي هيف هملكتلف بلاط.

 :نولوقيف «برعلا انريعتف ءيسش انم نوكيف خيشلا اذه تومي نأ فاخن انإف .دبعي ىذلا

 مهل نذأتساف « «بلطملا ىعدُي مهنم الجر اوثعبف :لاق .هولوانت همع تام اذإ ىتح هوكرت

 ,مهلخدأ :لاق .كيلع نونذأتسي ؛مهتارسو ِكموق ةخيشم ءالؤه :لاقف «بلاط ىبأ ىلع

 هرمف ؛كيخأ نبا نم انفصنأف ءانديسو انريبك تنأ «بلاط ابأ اي اولاق « «هيلع واخد املف

 مشق نع فك نأ فصلا كولأس دقو : مهتارسو كيرف ةدييشم اله يأ نا

 :لاق ؟ (« اهنم مهل ريخ وه ام ىلإ مهوعدأ الوأ « مع ىأ »:لاقفءكهلإتو كوعديو ,مهتهلا

 نوكلميو «برعلا اهب مهل نيدت ؛ةملكب اوملكتي نأ ىلإ مهوعدأ » :لاق؟ مهوعدت مالإو

 .؟5/84 ميظعلا نآرقلا ريسفت 75/58 نايبلا عماج )١(

 .///57 نايبلا عماج (؟)

 .571/5 ريدقلا حتف «ه/ نآرقلا ماكحأل عماجلاب درو ( ةينارصنلا ) :هلوق ىتح (7)

08 



 :لاق ءاهلاثمأ رشعو اهكنيطعنل كيبأو ؟ىه ام :موقلا نيب نم لهج وبأ لاقف «(مجعلا اهب

 ىتح سمشلاب ىنومتكج ول » :لاق .هذه ريغ انلس :اولاقو اورفنف .« هللا الإ هلإ ال : نولوقت »

 هللاو :اولاقو ءاباضغ هدنع نم اوماقو اوبضغف .«(اهريغ مكتلأس ام ىدي ىف اهوعضت

 همع ىلع هيَ لبقأو .ةيآلا 4 .. اذهب انعمس ام ا:اولاقو ءاذهب كرمأي ىذلاو ءكنمتشنل

 نأ الول :لاقف .« هللا الإ هلإ ال :لق «ةمايقلا موي اهب كل دهشأ ,ةملك لق » :لاقف «هاعدف

 تلزنف «خايشألا ةلم ىلع نكلو ءاهكتيطعال ؛توملا نم عزج نولوقي برعلا اهب مكبيعت

 الإ اذه نإإ»:هلوقو « ءاشي نَم ىدهُي هللا نكلو تببحأ نم ىدهت ال كنإ )»:ةيآلا هذه

 0032 دمحم هقلتخا :4 قالتخا

 ٠١ «بابسألا ىفاوقتريلف »©

 .()9 تاومسلا بابسأ :ىدسلا لاق

 ١ 4 داتوألا ود نوعرفو

 دمت ةرخص عفري مث داتوأ ةعبرأب مهبذعي «داتوألاب سانلا بذعي ناك :ىدسلا لاق

 .(09 هخ دشتف هيلع ىقلت مث «لابجلاب

 ١ ١ 4 باطخلا لصق ةمكحلا انين ُهَكَلُم انددَشَو
 ةعبرأ ةليلو موي لك هسرحي ناك :لاق ىدسلا نع «طابسأ نع ءلضفملا نب دمحأ نع

 .(© ءاضقلا ملع :ىأ 4 باطخلا لصف إف:هلوقو ءفالآ

 ال اولاق مهنم دم ع رفق ةواد ىلع اولَخَد ذإ بارحملا اوروست ْذإ مصخلا ُأَبت كاتأ لهو )»

 ىلإ ندهاو طِطْشُالو وحلب اني مُكحاف ضعت ىلع امطعب ىغب نامصخ فخ
 ةدحاو ةجعن ىلو ًةجعت نوعستو عست هَل ىخأ اذه نإ. طارصلا ءاوس

 كتجعت لاؤسب َكَمَلَظ دقل لاق . باطخلا ىف ىنزعو اهينلفكأ لاقف

 الإ ضعب يلع مهضعَب يغني ءاطَلُخا نم ًاريثُك نإو هجاعن ىلإ

 امنأ ذواد نظو مه ام ليلقو تاحلاّصلا اولمعو اونمآ نيذلا
 يب هدم

 " 7١ 4 بانأو ًاعكار رخو هبر رفغتساف هانت

 )١( نايبلا عماج 77/ »8٠١روثنملا ردلا .377/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 5/8 75.

 .4؟17/4 ريدقلا حتف ع١ 57/١0 نآرقلا ماكحأل عماجلا « 85/71 نايبلا عماج ١١(

 .85/؟8 نايبلا عماج (*)

 ."/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١57/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا «88/57 نايبلا عماج (4)

 فيلما



 رهدلا مسق دق مالسلا هيلع دواد نإ :لاق ىدسلا نع « مكاحلاو ريرج نبا جرخأ

 هئاسنل هيف ولخي امويو «هبر ةدابعل هيف ولخي امويو «سانلا نيب هيف ىضقي اموي :مايأ ةثالث

 بهذ دق ريخلا ىرأ «بر اي :لاق ءبتكلا نم أرقي اميف ناكو «ةأرما نوعستو عست هل ناكو

 ىحوأف ءمهب تلعف ام لثم ىب لعفاو ؛مهتيطعأ ام لثم ىنطعأف «ىلبق اوناك نيذلا ىئابآ هب

 قاحسإ ىلتباو (©0) هدلو حبذب ميهاربإ ىلتبا ءاهب لتبت مل ايالبب اولتبا دق كءابآ نأ هيلإ هللا

 :لاق كلذ نم ءىشب لتبت مل كنإو ,فسوي ىلع هنزحب بوقعي ىلتباو .هرصب باهذب
 سرتحاف ىلتبم كنأ هيلإ هللا ىحوأف .مهتيطعأ ام لثم ىنطعأو «هب مهتيلتبا امب ىنلتبا ءبر

 ةروص ىف لثمت دق «ناطيشلا هءاج اذإ ىتح ءثكمي نأ ىلاعت هللا ءاش ام كلذ دعب ثكمف
 دعابتف «هعبتف «ىحنتف ؛هذخأيل هدي دمف ءىلصي مئاق وهو ,هيلجر دنع عقو ىتحةمامح

 رصبأف «هرثأ ىف ثعبف .عقي نيأ رظنو ةوكلا نم راطف «هذخأيل بهذف «ةوك ىف عقو ىتح
 .() اقلخ سانلا لمجأ نم تناكو اهل تيب حطس ىلع لسنغت ةأرما

 اذك ةحلسمب ابئاغ اجوز اهل نأ ملعف ءاهنع لأسف :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأو

 ءاضيأ هل حتفف هثعبف ءاذكو اذك ودع ىلإ هعبي نأ هرمأي ةحلسملا بحاص ىلإ ثععبف ءاذكو

 هثعبف () اذكو اذك ودع ىلإ هثعبا نأ هيلإ بتكف «كلذب مالسلا هيلع دواد ىلإ بتكف
 ثعب ىتح اريسي الإ ثباي مل هيلع تلخد املف «هتأرما دواد جوزتو «ةثلاثلا ةرملا ىف لتقف

 . رعش املف «بارحمنا هيلع اروستف «هيلع الخدي نأ اباطف «نييسنإ ةروص ىف نيكلم هل هللا

 نامصخ نحن امنإ ءفخت ال :الاقف ءامهنم عزفف «نيسلاج هيدي نيب امه اذإو ءىلصي وهو
 .فخت الو :ىأ ءططشت الو اننيب مكحاف «ضعب ىلع انضعب ىغب

 دحأ : لاقف ءامكتصق ىلع اصق :لاقف ءلدع : ىأ# طارصلا ءاوس ::هلوقو

 (ةئام ىجاعن اهب لمكأف ءاهذخآ نأ ديرأ انأو :رخآلا لاقو ةيآلا# .. هل ىخأ اذه نإ »
 ؟رداقب كلذ ىلع تنأ ام ءىخأ اي :لاق .كاذو كعدن ال اذإ :دواد لاق .هراك وهو :لاق

 دواد اي :لاق .ةهبجلاو فنألا ىنعي اذهو اذه كنم انبرض كلذ مورت تبهذ اذإف :دواد لاق

 (ايروأل ١ نكي ملو «ةأرما نوعستو عست كل ثيح « اذهو اذه كنم برضت نأ قحأ تنأ

 ائيش ري ملف رظنف .هتأرما تجوزتو «هتلتق ىتح لتقلل هضرعت لزت ملف «ةدحاو ةأرما الإ

 ص ريسفتلا ىف تاعوضوملاو تايليئارسإلا : رظنا .ليعامسإ وه حيبذلا نأ فورعملا ذإ . تايليئارسإلا نم اذه ١١(
 . ( رشانلا )

 7305/5 روشنما ردلا(5)

 .1528 ١8//23151 نآرقلا ماكحأل عماجلا (م)

 فل



 ءاموي نيعبرأ ىكبي ثكمف « ىكبف ادجاس رخف هب ىلتبا دق امو هيف عقو دق ام فرعف

 عومد نم بشعلا تبن ىتح وعدي مث « ىكيي ادجاس عقي مث « ةجاحل الإ هسأر عفري ال

 . ةيليك

 «بر اي :لاق «كل رفغ دق كسأر عفرا دواد اي »:اموي نيعبرأ دعب هيلإ هللا ىحوأف

 ةمايقلا موي ءاج اذإو ءءاضقلا ىف فيحت ال لدع مكح تنأو «ىل ترفغ دق كنأ ملعأ فيك

 ميف اذه لس «براي :لوقيف «هجادوأ بخشت هلامشب وأ «هنيميب (« ايروأ ىنعي ) هسأر ذخأ

 هبيثأف ؛ىل كبهيف ءهنم كبهوتمأت ءايروأ توعد كلذ ناك اذإ :هلإ هللا ىحوأت ؟ىنلق

 .()) ضبق ىتح هبر نم ءايح

 ديدش باذع مهل هّللا ليبس نع نوّلضَي نيذلا نإ هّللا ليبس نع َكَّلَضَبَ

 ١54 باسحلا موي اوسن امب

 ؛ضرألا ىف اكلم كانلعج : ىأ © ةفيلخ كانلعج انإ ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 عبست الو :هلوقو ءفاصنإلاو لدعلاب : ىنعي 4 قحاب سانلا نيب مّكحاف :هلوقو

 : ىأ اوس امب لل : هلوقو «هيف لدعلاو مهنيب كئاضق ىف كاوه رث ثوتال :ىأ «ىوهلا

 .(0اوكر تام

 ”) ريخأتو ميدقت ةيآلا ىف :لاق ىدسلا نع ؛ىناكوشلا جرخأو

 « ىبلعثلاو « ىشاقرلا ديزيو «سابع نبا : نم لك ىلإ ابوسنم « نآرقلا ماكحأل عماجلا ١ ىف رثألا اذه ىبطرقلا دروأ 00(

 ىلع نآرقلا ماكحأل عماجلا رشان بقع دقو - افنأ كلذ ىلإ انرسشأ نأ قبس امك  ىدسلا ىلإ هنم اليلقو «ىبلكلاو

 نم نوموصعم ءايبنألاو «ءايبنألا ةمصع ىف حدقي اممو ءاهل ةحص الو تايليئارسإلا ليبق نم اذه » :الئاق رثألا اذه

 دقف كلذ مغرو .فرصتب ١57/١5. (عئارشلا ثلطبل كلذ زاج ولو اهنم ءىش ىف مهعوقو نكمي الو اياطخلا

 3.7 "5/8 اهلمكأب ىدسلا ىلإ ةبوسنم روثنملا ردلا ىف ىطويسلا اهدروأ

 ءاوريغو اولدب نيذلا باتكلا لهأ نم نويرابخإلا هرطس ام ىلإ تفتلت ال ١ :دواد ةصق نع ضايع ىضاقلا لاق

 افشلا : رظنا (حيحص ثيدح ىف درو الو هباتك ىف كلذ نم ءىش ىلع ىلاعت هللا صني ملو «نيرسفملا ضعب هلقنو

 .(رشانلا) . ١58/5 ىفطصملا قوقح فيرعتب

 .".0 5/9 روقنملا ردلا «؟/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2417/73 نايبلا عماج (؟)

 . 470/5 ريدقلا حتف (؟)



 م١ «دايجلا تانفاصلا

 .ليخلا ىه :ىدسلا لاق

 "7 4 باجحلاب تّراوت ىتح ىبر ركذ نع ريما بح تببحأ ىَنِإ
 :# ىبر ركذ نع ا" :هلوقو «لاملا بح : ريا بح ا: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .0(2 تباغ : ىأ 4 باجحلاب تراوت 9 :هلوقو« رصعلا ةالص نع

 7” 4 قانعألاو قوسلاب ًاحسَم قفَّطَف ىلع اهودر

 قوسلاب احسم قفط ! :هلوقو «ليخلا :ىأ # اهودر ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .(©0 قانعألاو قوسلاب ابرض :ىأ 4 قانعألاو

 "4 4 بانأ مث ادّسَج هيسرُك ىلع انيقلأو ناميلُس اَنَتَف دقلو )»:

 نيح ناطيشلا :لاق ءادسج هّيسرُك ىلع انيقلأو «ناميلس انيلتبا دقل :ىدسلا لاق
 :اهل لاقي نهنم ةدحاو تناك «قأرما ةئام ناميلسل ناكو ءاموي نيعبرأ هيسرك ىلع سلج

 همتاخ عزن « ةجاح ىتأ وأ « بنجأ اذإ ناكو هدنع نهنمآو « هدنع هئاسن رثآ ىهو « ةدارج

 نيبو هنيب ىخأ نإ :تلاقف ,مايألا نم اموي هتءاجف ءاهريغ سانلا نم ادحأ هيلع نمتأي ملو
 ؛ىلتباف «لعفي ملو .معن :اهل لاقف ,«كءاج اذإ هل ىضقت نأ بحأ انأو ؛:ةموصخ نالف

 . متاخلا تاه : اهل لاقف « هتروص ىف ناطيشلا جرخف « جرخملا لخدو « همتاخ اهاطعأو

 هيطعت نأ اهلأسف «دعب ناميلس جرخو «ناميلس سلجم ىلع سلج ىتح ءاجف «هتطعأف

 سانلا نيب مكحي ناطيشلا ثكمو اهئات جرخو . ال : لاق ؟لبق هذخأت ملأ :تلاققف ؛همتاخ

 دق انإ :اولاقف هئاسن ىلع اولخد ىتح اوءاجف «مهؤاملعو ليئارسإ ىنب ءارق عمتجاف

 «كلذ دنع ءاسنلا ىكبف .هماكحأ انركنأو ؛هلقع بهذ دقف ناميلس ناك نإف ءاذه انركنأ

 ىتح مهيديأ نيب نم راطف ءاوأرقف «ةاروتلا اورشن مث هب اوقدحأف «هوتأ ىتح نوشمي اولبقأف

 708/8 روثنملا ردلا 48/51 نايبلا عماج ١(

 )١( نايبلا عماج 95/51 ١٠٠٠١.

 .54/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١٠/71 نايبلا عماج (*)

 .ىدسلا نع قباسلا هدنسب ىربطلا اهاور « ” « 7 « ١ راثآلا

 ؟ 5١



 رحبلا ىف هنم متاخلا عقوف «رحبلا ىلإ بهذ ىتح راط مث .هعم متاخلاو «ةفرش ىلع عقو
 ىلإ ىهتنا ىتح ءاهيف ناك ىتلا ةلاحلا ىف ناميلس لبقأو رحبلا ناتيح نم توح هعلتباف

 ىنإ :لاق .مهديص نم مهمعطتساف ؛هعوج دتشا دقو ؛عئاج وهو رحبلا ىدايص نم دايص

 ئطاسش ىلع وهو «همد لسغي لعجف .هجشف ءاصعب هبرضف مهضعب هيلإ ماقف «ناميلس انأ
 هنإ :لاق .هتبرض ثيح تعنص امسئب :اولاقف ؛هبرض ىذلا مهبحاص نودايصلا مالف ءرحبلا

 ءررضلا نم هب ناك ام هلغشي ملو ,مهدنع رذم دق ام نيتكمس هوطعأف .ناميلس هنأ معز

 ءامهادحإ نطب ىف همتاخ دجوف «لسغي لعجف ءامهنوطب قشف رحبلا طش ىلإ ماق ىتح
 هنأ () موقلا فرعف هيلع تماح ىتح ريطلا تءاجو .هكلمو هؤؤاهب درف .هسبلف هذخأف

 ىلع مكمولأ الوءمكر ذع ىلع مكدمحأ ام :لاقف ءاوعنص ام نورذتعي موقلا ماقف «ناميلس

 ءىجف ناطيسشلا ىلإ لسرأف ,هكلم ىتأ ىتح ءاجف .هنم دب ال رمألا اذه ناك ءمكنم ناك ام

 بهو :هلوق وهو «كلذ لبق هل ترخس نكت ملو «ذئموي نيطايشلاو حيرلا هل رخ رخسو هب
 | ديدح نم قودنص ىف لعجف هب رمأف -#ه ةيآلا 4 ىدعي نم ٍدحأل ىغبني ال اكلم ىل

 همسا ناكو ؛ةعاسلا موقت ىتح هيف وهف ءرحبلا ىف ىقلأف هيلع لفقأف همتاخب متخو قبطأ مث

 .() قيقبح

 م" 4 باّصأ ثيح ءاخّر

 4 ءاخو ف :ىلاعت هلوق ىف :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع

 ليحتسيو» :الئاق هيلع نآرقلا ماكحأل عماجلا رشان بقعو«1/78١٠ هنع تكسو ءالماك رثألا اذه ىربطلا قاس )١(

 ةلاقم امنإو «ىبن لاسراي قوي مل اذه دوجو نكمأ ولو «ىبن ةروصب ناطيستلا لثمتك هوركذ ام ضعب دوجو القع
 : اضيأ ىدسلا ىلإ هتبسن دعب رثألا اذه نع لاقف ريثك نبا امأو « ٠٠٠/١ « ةيئاطسفوسلا ةقدانز نم ةقرتسم

 .7ه/غ ميظعلا نآرقلا ريسفت ( تايليئارسإلا نم اهلك هذه ىرأو»

 روثنملا ردلا «”ه «4/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 29١1/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2٠١1/78 نايبلا عماج (؟)
 نم اهلك هذهو » :لاق «دهاجم نع ارصتخم هلثمو ءىدسلا نع رثألا اذه ريثك نبا قاس نأ دعبو 6/8٠

 ظافلأ نم ةبيرق ظافلأب سابع نبا ىلإ متاح ىبأ نبا دانسإ قاس مث (...متاح ىبأ نبا هلاق ام اهركنأ نمو «تايليئارسإلا

 نإ امهنع هللا ىضر سابع نبا هاقلت امنإ هنأ رهاظلا نكلو «ىوق امهنع هللا ىضر سابع نبا ىلإ هدانسإ لاق مث ءىدسلا

 «هيلع نوبذكي مهنأ رهاظلاف « مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس ةوبن نودقتعي ال ةفئاط مهيفو «باتكلا لهأ نم هنع حص

 نأ فلسلا ةمئأ نم دحاو ريغو دهاجم نع روهسشملا نإف ءءاسنلا ركذ اهدشأ نمو «تاركنم قايسلا ىف ناك اذهلو

 تيور دقو « مالسلا هيلع هيبنل ايركتو افيرشت هنم لجو زع هللا نهمصع لب «ناميلس ءاسن ىلع طلسي مل ىنجلا كلذ

 « نيرخآ ةعامجو ملسأ نب ديزو بيسملا نب ديعسك « مهنع هللا ىضر فلسلا نم ةعامج نع ةلوطم ةصقلا هذه

 .باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «باتكلا لهأ صصق نم ةاقلتم اهلكو

 ةحادرا



 .() دارأ ثيح :4 باصأ ثيح )ف :هلوقو ءاعوط

 /. 4 دافصألا ىف نينرقم نيرخآو

 ىهو دفص عمج :دافصألاو ؛هقنع ىلإ نيديلا عمجت دافصألا :ىدسلا لاق
 .20لالغألا

 "و 4 باسح ريغب كسمأ وأ ننمافإل

 ىف سيل همدختستف ءاشت نم كسمتو «هقتعتف ,مهنم ءاشت نم ىلع نمت :ىدسلا لاق
 ,(2) باسح كلذ

 4:١ 4 باذعو بصب ناطيشلا ىنسُم ىنأ ل:

 2 ىلام ىف باذعو «ىدسج ىف بص :ىدسلا لاق

 4ه 4( راصبألاو ىديألا ىلوأ »

 .«©) هللا نيد ىف مهلوقعب رصبلاو «هللا ةعاط ىف ةوقلا :ىديألا :ىدسلا لاق

 45 « رادلا ىركذ ةصلاخب مهانصلخأ انإ)»

 .(9 اهل مهلمعو «ةرخآلا رادلا مهركذب :ىدسلا لاق

 : بام نسحإ»:هلوقو «نآرقلا :# ركذ اذه إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه١ 4« بارتأ فرّطلا تارصاق مهدنعوإ

 ,مهريغ ندري الف نهجاوزأ ىلع نهعامسأو نهبولقو نهراصبأ نرصق :ىدسلا لاق
 نضغابتي ال تايخاوتم :مهضعب لاق :ىدسلا لاقو « تايوتسم : بارتأ إ» :هلوقو

 ١١7/51. نايبلا عماج )١(

 507/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١ 4/5 نايبلا عماج )١(
 5010/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١ 5/75 نايبلا عماج (*)
 75.197 ىناعملا حور 2٠١7/51 نايبلا عماج (5)

 . 10/6 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2٠١9/57 نايبلا عماج (ه)

 .4//4710 ريدقلا حتف «4 ١/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١١١/57 نايبلا عماج (7)
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 .(00)ندساحتي الو نرياغتي الو «نيداعتي الو

 ه* # باسحلا مويل نودعوت ام اذه

 ش .ةمايقلا مويل ايندلا ىف وه :ىدسلا لاق

 ه4 «دافت نم هَل اماشزرَل اذه نإ ل

 .(0ذافن هل ايندلا قرزو «هناكم هلثم داع ءىسش هنم ذخأ املك ةنجلا قزر :ىدسلا لاق

 هه « باه رَشَل نيغاّطلل نِإو»

 . بلقتم رش :# باكَم رش !: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 هال 4# قاسغو ميمح هوُقوذياَف اذهإ»

 نم ليسي ىذلا :قاسغلاو ؛هرح ىهتنا ىذلا :4 ميمح ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .() ميمحلا عم هنوقسي ؛مهعومد نم مهنيعأ

 < #ميظعأبن وهلق#

 .(© نارقلا وه :ىدسلا لاق

 19 # نومصَتخَي ذإ ىلعألا اللاب مَلع نم ىل ناك ام»

 ضرألا ىف ُلعاَج ىنإ ةكئالملل كبَر لاق ْذِإ إف :ىلاعت هلوق وه :ىدسلا لاق
 .© #ةفيلخ

 854 4 لوقأ قّحلاو قّحلاف لاق

 .(20هبهللا مسقأ مسق اذه :ىدسلا لاق
 ماش لالا »اله ع لل

 848 4 نيح دعب هأَبَن نمّلعتلو »

 ,("© ردب وه اذه : ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج  2١١7/75ميظعلا نآرقلا ريسفت 14/141١ .

 ١١7/57. نايبلا عماج (؟)

 .441/4 ريدقلا حتف 2571/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١١7/5 نايبلا عماج ()

 . 57/54 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١١7/57 نايبلا عماج (4)

 .75؟٠5/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا 8/57/١١2نايبلا عماج(ه)

 44/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2170/1 نايبلا عماج (7)

 حور 24 40/4 ريدقلا حتف 771 /ه روثنملا ردلا 2171/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١51/7 نايبلا عماج (9/)
 51/2/77 ىناعملا

 فلل ن



 ؟ 4 نيدلا هل ًاصلخم َهّللا دبعاف

 .(©) ديحوتلاف اذه امأ :ىدسلا لاق

 م 4 ىفلز هللا ىلإ انوبرقُيِل الإ مهدبعن ام )»
 .() ةلزنم ىه : « ىفلُز إ::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه 4 ليللا ىلع راهتلا ٌرَوَكَيو َراهنلا ىلع ليللا روكي
 .©0 راهنلاب بهذيو ليللاب ءىجيو «ليللاب بهذيو راهنلاب ءىجي :ىدسلا لاق

 هللا مكلذ ثالث تامْلُظ ىف قلخ دعب نم ًاقلخ مُكتاهَمُأ نوطب ىف مكفلخُي )»

 * 4 نوفرصت ىنأف وه الإ هلإ ال كلما ُهَل مكبر

 ءاماظع نونوكي مث ءاغضم نونوكي مث ءاقلع نونوكي مث ءافطن نونوكي :ىدسلا لاق

 محرلا ةملظو «ةميشملا ةملُظ ىه :# ثالث تامّلظ ىف ط:هلوقو ؛حورلا مهيف خفني مث

 نع مكلوقع فرصت ىنأ :نيكرشملل لاق :4 نوفرصت ىنأف ا>:هلوقوءنطبلا ةملظو
 .(29اذه

 ل

 /:4ىرخأ رزو ةرزاو ررت الو مكل هضري اوركشت نإو رفككلا هدابعل ىضري الوإل

 ءمكل هضري اوعيطت نإو ءاورفكي نأ نينمؤملا هدابعل هللا ىضري ال : ىدسلا لاق

 .(© دحأ بنذب ادحأ ذخأي الو

 ًادادنأ هّلل لَعَجو لبق نم هيلإ وعدي ناك ام ىبست هنم معن هلو اذإ مث إ»

 8 4 هليبَس نع لضْيِل

 هلل لعجو ::هلوقو « هيلإ وعدي ناك ام كرت ريخ وأ ةيفاع هتباصأ اذإ :ىدسلا لاق

 .7١؟/51 نايبلا عماج (1)

 . 450/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2١77/57 نايبلا عماج (؟)

 .4/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 25/١0 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2١55/78 نايبلا عماج ()

 . 45/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء١ 56 2155/71 نايبلا عماج (5)

 .45؟/4 ريدقلا حتف 59/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 0137 2157/58 نايبلا عماج (0)

 فدلطا



 .21) هللا ىصاعم ىف مهنوعيطي لاجرلا مه :دادنألاو :4 اًداَدنأ

 9 4 ًامئاقو ًادجاس ليللا ءانآ تناق وه نمأ

 .2)ليللا تاعاس :# ليللا ءانآ ل»:هلوقو ؛عيطملا :تناقلا :ىدسلا لاق

 ٠١ # باسح ريغب مهّرجأ َنورباّصلا ىفوي امْنإ
 .(©0ةنجلا ىف :ىدسلا لاق

 ١/4 ىرشبلا مهل هللا ىلإ اوباتأو اهودبعي نأ توغاّطلا اوبس ا نيذّلاو

 .(© هيلإ اوباجأ :© هللا ىلإ اوباتأو 9>:هلوقو ,ناطيشلا :# توغاطلا » :ىدسلا لاق

 ١ 4 هتسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسَي نيذلا ١)

 .(" هب نولمعيف هب نورمأي ام نسحأ :ىأ # هنسحأ 5 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 77 4 هر نم رون ىلع َوهَف مالسإلل ُهَردص هللا َحَرَش صفط
 .,2©© ىدهلا :روثلاو «مالسإلل هردص عسو :ىدسلا لاق

 ؟ 4« ىناغُم ًاهباشتم ًاباتك ثيدَحلا نسحأ لَرَن هللا »

 رمألا هيف ىنث :4 ىناثم ل:هلوقو ءاضعب هضعب هبشي 4 اهباشتم )) :ىدسلا لاق

 . ,©9 ناكم ريغ ىف ىنثو ءارارم

 "5٠ 4 هللا ركذ ىلإ مهبولقو مُهُدولُج نلت مث ٠»
 ,(# هللا دعو ىلإ :ىدسلا لاق

 .(3) فلتخم ريغ :# جوع ىذ ريغ إف :ىدسلا لاق :ىبطرقلا لاقو

 .487/6 ريدقلا حتف 257/١٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا 217/78 نايبلا عماج (1)
 4//417  ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠59/78 نايبلا عماج (؟)

 . 1 ميظعلا نآرقلا ريسفت ء٠ نايبلا عماج (؟)

 .495/4 ريدقلا حتف 3 457/١٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا 2٠75/7 نايبلا عماج (5)

 .5 05/4 ريدقلا حتف ٠937/58 نايبلا عماج (0)

 .4//45 ريدقلا حتف 2541/١6 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2174/7 نايبلا عماج (7)
 . 138 2317 4/7 نايبلا عماج (/)
 .؟57/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا (9) .51/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (8)
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 ١ «نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر َالَثم هللا برض

 00 نودبعي اوناك ىتلا مهناثوأل لثم اذه :ىدسلا لاق

 مم 4 هب قدلصو قدصلاب ءاج ىذلاو

 .() هليَط دمحم وه : ىدسلا لاق

 م 4 هنود نم نيذلاب كنوفَوَحَيو ُهَدِبع فاكب هللا سيلأ ©

 اوناك ىتلا مهتهلآب كنوفوخيو هلَ# دمحم :4 هدبع ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .(9 نودبعي

 4١ 4 ليكوب مهيلع تنأ امو إ»

 ,(5) ظيفحب مهيلع تنأ ام :ىدسلا لاق

0 

 اهيلَع ىضق ىتلا كسي اهمانم ىف تمت مل ىتلاو اهتوُم نيح سفنألا ىَفوَتَي هللا »
 6” 4 ىّمسُم لجأ ىلإ ىرخألا لسريو توملا

 حاورألا ىقلتف .همانم ىف هحور ضبقتف «مئانلا مون دنع حاورألا ضيقت :ىدسلا لاق

 ءءايحألا حاورأ نع ىلخيف « لءاستف « ىقتلتف «ماينلا ح اورأو ىتوملا حاورأ ءاضعب اهضعب
 لسريو «توملا اهيلع ىضق ىتلا سبحيف عجرت نأ ىرخألا ديرتو ءاهداسجأ ىلإ عجرتف
 .© «اهلاجأ ةيقب ىلإ ٠:ىأ «ىمسم لجأ ىلإ ىرخألا

 4 ه :(ةرخآلاب نوئمؤُي ال نيذلا بولُق ترأمشا ُهَدْحَو هللا ركذ اذإو ف

 .(0 ترفن : تزامشا 9::ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4 5 4 ضرألاو تاومّسلا َرطاف َمُهَللا لق

 )١( نايبلا عماج »١8/7.

 حتف 278/8 روشنملا ردلا «09/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2537/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 05/9 4 نايبلا عماج (؟)

 . 508/19 ىناعملا حور ؛451/5 ريدقلا

 .7 4/5 روثنملا ردلا «ه/7 4 نايبلا عماج (")

 5/7 4 نايبلا عماج (4)

 .55/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ءال/؟ 4 نايبلا عماج (ه)

 .58/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «8/7 4 نايبلا عماج (5)

 فل



 . قلاخ :رطاف :ىدسلا لاق

 417 4 نوبستحي اونوكي مل ام هللا نم مهل ادبو )»

 ١١ تائيس ىه اذإف تانسح اهنأ اومهوت الامعأ اولمع :ىدسلا لاق :ىبطرقلا لاق

 ه ٠ 4 مهلبَق نم نيذلا اهّلاق دق

 .ةيضاملا ممألا نم :ىدسلا لاق

 ه١ 4 ءالؤه نم اومّلظ نيذلاو
 .2) هِقَع دمحم ةمأ نم :ىدسلا لاق

 فَي هَللا نإ هللا ةمحَر نم اوطَمْقَت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ئدابع اي لق ل:

 هام اعيمَج بونذلا

 وأ ىنز نم هنأ معزت تنأو كبيجن فيك :ةكم لهأ نم نوكرشملا لاق :ىدسلا لاق
 لزنأف ءاهانلمع دق لامعألا هذه لكف «رانلا لهأ نم اكلاه ناك هللاب كرشأ وأ لتق

 .(0 ةيآلا 4 .. ىدابع اي لقط :هللا

 ه4 4 مكبر ىلإ اويينأو )»
 .(4)اوبيجأ :ىدسلا لاق

 هه 4 مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو 9

 (*)باذعلا مكيتأي نأ لبق نم باتكلا ىف هب مترمأ ام :ىدسلا لاق

 ه5 4 نيرخاّسلا َنِمَل تنُك نإو هّللا بنج ىف تطرف ام ىلع اترسح ايل

 بج ىف تطرق ام إذ :هلوقو «ةمادنلا :4 اترسح اي ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 نيئ زهتسم ا نم : 4 نيرخاسلا نملاتنُك نإو ف :هلوقو هللا رمأ نم تكرت ام : هللا

 .458/4 ريدقلا حتف 350/١٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .88 0/0 روشنملا ردلا (4/؟ 4 نايبلا عماج (؟)

 ٠١/7 4 نايبلا عماج (9)

 .7/5١؟14 قباسلاردصملا (5)

 50/١. ريدقلا حتف 707/١5 نآرقلا ماكحأل عماجلا 17/9 4 نايبلا عماج (ه)



 .©0 هب ءاج امبو «باتكلابو هلع ىبنلاب

 ١+ 4 مهتزافَمب اونا نيذلا هللا ىجتيو

 .© >ههلئاضفب :ىدسلا لاق

 +7 «ضرألاو تاومّسلا ديلاقم هل

 .©0ضرألاو تاومسلا نئازخ هل :ىدسلا لاق

 +17 4 هِرَدَق َقَح َهَّللا اوردَق امو»

 .(© هتمظع ّقح هللا اومّظع ام :ىدسلا لاق

 مث هلا ًءاش نّم الإ ضرألا ىف نمو تاومّسلا ىف نم قعصَق روصلا ىف خفنوإ»

 /. 4 نورّظنَي مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن

 مه: 4 هللا َءاَش نم الإ )ط:هلوقو «تام : 4 قعص ):ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاقو
 ىف : ا ءليفارسإو ' «ليئاكيمو « ليربج

 6 نوثعيي نيح : نورّظنَي
 0 5 و 2 و 0 ع عم ع

 + 4 ءادهشلاو نييينلاب ءىجو باتككللا عضوو اهبر رونب ضرألا تقرشأو

 4 باتكلا عضووإل: هلوقو «تءاضأ :4 تقرشأ »» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 29 هللا ةعاط ىف اودهشتسا نيذلا :4 ءادهشلا :هلوقو «باسحلا :ىأ

 هللا ليبس ىف اودهشتسا نيذلا ءادهسشلاب دارمللا :ىدسلا لاق ىبطرقل رقلا جرخأو
 .©9 هللا نيد نع بّذ نمل ةمايقلا موي نودهشيف

 سوا

 ١. نايبلا عماج (1)

 .1//1411/ ىناعملا حورء ١6/7 5 نايبلا عماج (؟)

 .51/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2574/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ,17/7 4نايبلا عماج (”)
 . 471/17 ىناعملا حور .57/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 211/7 4 نايبلا عماج (5)

 "7/6 روثنملا ردلا 37 31 237/5 4 نايبلا عماج (5)

 . 437 5/7 ىناعملا حور «47/© روثنملا ردلا 7 257/7 4 نايبلا عماج (5)

 . 475/97 ىناعملا جورب 87/١6 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)
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 ٠7 # رمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو )ف

 :ًأرق مث ءايندلا ىف هلزنم ىلإ هنم ةنجلا ىف هلزنم ىلإ ىدهأ وهل :ىدسلا لاق
 مس تل 5

 .004 مهل اهقَرع نا مهلخديوإو
 / 4 4 ءاشن ثيح ةنجلا نم ًاوبَعَت ضرألا اتروأو

 .(')ءاسشن ثيح اهنم لزنن ةنجلا ضرأ انثروأ :ىدسلا لاق

 ٠ ه « شرعلا لوح نم نيفاح ةّكئالّلا ىرتو إف

 .(20 ريرسلا :شرعلاو ءشرعلا لوح نيقدحم :ىدسلا لاق

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 25 4/؟ 4 نايبلا عماج 517/5.

 نآرقلا ماكحأل عماجلا «,؟ 5/5 ؛4نايبلا عماج (؟) ١/ 547ميظعلا نآرقلا ريسفت 517/4.

 )"( نايبلا عماج 4 5/75 7.
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 رفاغ ةروس

 #١ محإل
 .0©2 هللا ءامسأ فورح نم ىه :ىدسلا لاق

 كعب عش 2 يكف قئرك تماس

 ه «هو ذخأيل مهلوسرب ةمأ لك تمهو ©

 .(9) هولتقيل : ىأ :ىدسلا لاق ىبطرقلا جرخأ

 ىلإ توعد ْذِإ مُكَسْفنأ مكتقم نم ٌربكأ هللا تَقَمَل نوداني اورَفَك نيذلا نإ
 ٠١ «نورفكتف ناهيإلا

 ىلإ نوعدت ذإ إف :هلوقو «رانلا ىف : مكسفنأ مككتقم )»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق “
 .()نورفكتف ايندلا ىف : # ناميإلا

 ١١ 4 انبونذب انفرتعاف نيتنثا انتييحأو نينا انتم انبر اولاق )»
 ىف اوتيمأ مث ءاوبطوخ وأ اولكسف ءمهروبق ىف اويحأ مث ءايندلا ىف اوتيمأ :ىدسلا لاق

 .(4) ةرخآلا ىف اويحأ مث ,مهروبق

 "١ 4 بيسي نم الإَرْكَذَعَي امو ف
 .«* )هللا ةعاط ىلع لبقي نم :ىدسلا لاق

 ١6 4 قالتلا موي ٌرذنيل هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلا ىقلي
 ىقتلي موي : قالتلا موي إ» :هلوقو «ةوبنلا :# حورلا *:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .ضرألا لهأو ءامسلا لهأ

 ٍميِمَح نم نيملاظلل ام نيمظاك رجالا ىدل بولقلا ذإ ةفرآلا موي مهرذنأو )»
 .75/؟14 قباسلا ردصملا )١(

 .791/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 .77/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 20917 / ١١ نآرقلا ماكحأل عماجلا «©7/94 نايبلا عماج (©)
 .737/7 4 نايبلا عماج (4)

 .4/+ ميظعلا نآرقلا ريسفت « ما0/7 4 نايبلا عماج (5)

 هيدر



 ١8 4 عاطي عيفش الو
 نم جرخت ملف «مهقولح ىف تبشنف ءاهنكامأ نع مهتدهفأ تصختش :ىدسلا لاق

 ؛مهرمأ هينعي نم :# ميمح :هلوقو «رقتستف اهتنكمأ ىلإ عجرت ملو ءاوتوميف مهفاوجأ

 )2١. مهل عفشي :# عيفش ظ :هلوقو
 ١9 «نيعألاةّمئاخمَّلعَي »

 .(" )نيعلاب زمرلا اهنإ :ىدسلا لاق :ىبطرقلا لاق

 ١8 4 هّناهيإ متكي نوعرف لآ نم نمْؤَم لجر لاقوإ»
 .©) نوعرف مع نبا وه نمؤملا لجرلا :ىدسلا لاق

 ؟/8 4 باَذَك فرسم وه نم ىدهي ال هّللا نإ

 .(4) مدلا بحاص وه :ىدسلا لاق

 ؟9 4 ضرألا ىف نيرهاظ مويلا كلما مكل ٠

 .(*)رصم ضرأ ىه :# ضرألا  :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ىبطرقلا جرخأ

 م7 4 دانشلا موي مكيلع فاخأ ىنإ»

 .220نودانت موي :ىدسلا لاق

 "4 4 لبق نم فسوي مكءاج دقلو إ»
 .ىسوم لبق نم :ىدسلا لاق

 م84 تاومسلا بابسأ#»

 .©) تاومسلا قرط :ىدسلا لاق

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت « 0ع 714/1 4 نايبلا عماج 75/4.

 8/١.". نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 .ا//4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2* . 5/١ هنآرقلا ماكحأل عماجلا «28/؟ 4 نايبلا عماج (*)

 .7//85 4 نايبلا عماج (5)

 ©51/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 .41/7 4 نايبلا عماج (5)

 . 197/19 ىناعملا حور «5 317/4 ريدقلا حتف 2457/74 نايبلا عماج ()

 هةر



 4" 4ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف ٌةوعد هَل سيآ هيلإ ىسّتوعدت امنأ رجال »

 .©) منصلا وهو «ةرخآلا ىف الو ايندلا ىف هيعاد بيجي ال :ىدسلا لاق

 44 (هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو)»
 .2" )هللا ىلإ ىرمأ لعجأ :ىدسلا لاق

 4ه « باذعلا ءوس نوعرف لآب قاحو ف

 .©0) نوعرف موق :  نوعرف لآ 99 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4 4 ايفو ًاَودُع اهيلع نوضرعي رانلا »

 را ىلع ضر دونم بط فاوجأ ىف وعرف موق حاورأ نأ ينل :ىدسلا لاق.
 .(؟ )ةعاسلا موقت ىتح اًيشعو اًودغ

 ١ داهفألا موقي مويو ايندلا ةايحلا ىف اونمآنيذلاو نسر رصنتل انإ ١ 4ه

 هلوقو ءنوروصنم مهو ايندلا ىف نولتقي نونمؤملاو ءايبنألا تناك دق :ىدسلا لاق :
 .©)ةمايقلا موي :# داهشألا موقي مويوإ»

 اموق وأ « هنولتقيف ؛هموق ىلإ طق الوسر هللا ثعبي مل :ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأو
 ؛مهرصني نم مهل هللا ثعبي ىتح نرقلا كلذ بهذيف «نولتقيف قحلل نوعدي نينمؤملا نم
 .ايندلا ىف مهب كلذ لعف نمت مهئامدب بلطيف

 ه١ «رادلا ءوسمهلو»

 )١(. ليقملاو لزنملا سئب : ىدسلا لاق :ريثك نبا لاق

 ٠4 نيرخاد مدهَج نولخديس ىتدابع نع نوربكتسي نيذلا نإ

 )١( نايبلا عماج 4 ١/ 245ميظعلا نآرقلا ريسفت 4 /80.

 )١( نايبلا عماج 4 17/19 .

 .85/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 245/9 4 نايبلا عماج (؟)

 .57//؟ 4 نايبلا عماج (:)

 8657/0 روشنملا ردلا ,84/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت غ5 9/7 4 نايبلا عماج (5)

 .84/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 27/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 كر



 :ىأ 4 نيرخاد )» :هلوقو :ىئاعد نع :4 ىتدابع نعال :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )0١. نيرغاص

 1/1 4 نورجْسُيراَنلا ف مث ميمحلا ىف
 .(") رانلا ىف نوقرحي :ىدسلا لاق

 ٠/94 نوحرمت متنك امبو قَخلا ريغب ضرألا ىف نوُحرفَت معّكامب مكلذ
 :ىأ * نوحرمت  :هلوقو «مهتلاهجب ملعلا نم مهدنع امب اوحرف :ىدسلا لاق

 .(20نورطبت

 84 4 هَدْحَو هللاب انمآ اولاَق انسأَب اور املَق

 .(4) مهب تلزن ىتلا تامقنلا 4 انسأب إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . 451/797 ىناعملا حور «57/؟ 4 نايبلا عماج (1)

 .ه 8/5 ؛ نايبلا عماج )١(

 .45/ 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «55/؟ 4 نايبلا عماج (؟)

 .58/7 4 نايبلا عماج (4)

 كح



 تلصف ةروس
 " 4 هثايآ تلصُف باتك »

 .هتايآتتيب :ىدسلا لاق

 ه 4 ٌرقو اسناذآ ىفو هيلإ انوعدت ام ةتكأ ىف اسبولق اولاقو إط
 .(١١)مصلا :رقولاو «ةيطغألا :ةنكألا :ىدسلا لاق

 " 4 ةاكّرلا نوُتْوي ال نيذلا . نيكرشملل ليوو

 ") مهعفني مل ءنوكرشم مهو اوكز ول :ىدسلا لاق

 8 4 نونمُم ريغ رجأ مهلإو
 اذه هيلع در دقو :ريثك نبا لاقو «مهيلع نونمم ريغ :ىدسلا لاق :ريثك نبا لاق . 1
 | «ةيآلا هذه ريسفت ىف ىبطرقلا هل دروأو «ةنجلا لهأ ىلع هلل ةنملا نإف «ةمئألا ضعب ريسفتلا

 ام حصأك رجألا نم مهل بتك ةعاطلا نع اوفعض اذإ «ىمرهلاو ىنمزلا ىف تلزن :هلوق
 .( )هيف نولمعي اوناك

 ٠١ 4 نيلئاسلل ًءاوس ماَيَأ ةعبرأ ىف اهتاوقأ اهيف ردقو

 لابجلا قلخو « 49 اهلهأل اهتاوقأ :لاق ءىدسلا نع «طابسأ نع «دامح نب ورمع نع
 «©) رمألا اذكهف :لأسي نمو «ءاعبرألاو ءاثالثلا ىف «نيموي ىف اهل ىغبني امو ءاهلهأ تاوقأو اهيف

 ١١ 4# ًاهرك وأ ًاعوط ايتئا ضرأللو اهل لاقف ناخد ىهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث إ»

 ءاهقَتفف «ةدحاو ءامس اهلعجف «سفنت نيح ءاملا سفنت نم ناخد ىهو :ىدسلا لاق
 هيف عمج هنال ؛ ةعمجلا موي ىمس امنإو «ةعمجلاو سيمخلا «نيموي ىف تاومس عبس اهلعجف

 )١( ىناعملا حور 255/7 4 نايبلا عماج 910019/9.

 .57/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت « 50/7 4 نايبلا عماج (؟)

 .5.5/4 ريدقلا حتف :4؟/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «8 45/١0 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©)

 .57/؟ 4 نايبلا عماج (4)
 .ه١ا//4 ريدقلا حتف * 6 نآرقلا ماكحأل عماجلا 7/7 4 نايبلا عماج (5)
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 .(0 ضرآلاو تاومسلا قلخ

 ١١ 4 ًاظفحو حيباصمب ايندلا ءامسلا ايزو اهَرَمأ ءامس َلُك ىف ىحوأو

 لابجلا نم اهيف ىذلا قلخلاو ةكئالملا نم اهقلخ ءامس لك ىف قلخ :ىدسلا لاق

 .(" 7 نيطايسلا نم اظفحو ةنيز اهلعجف بكاوكلاب ءامسلا نيزو ؛ملعي ال امو «راحبلاو

 ١5 4 تاسحتن مايأ ىف ًارصرّص ًاحير مهيلَع انلسرأف

 مايأ ىف ثوص تاذ ةدراب حير : ًارصرص احير إ»» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .© ) ههيلع تاموئشم

 ةقعاص مُهَتَدَحَأَف ىدُهلا ىلع ىمَعلا اوّبحتساف مهانيدهف ُدومث امأو )»

 ١1 (نوهلا باذعلا

 . :هلوقو ءىدهلا ىلع ىمعلاو ةلالضلا اوراتحاف مهل انيبف دومث امأو :ىدسلا لاق

 .(؟) ناوهلا وه :# نوهلا

 ١9 #نوعزويمهفإ»

 .")ههرخآ ىلع مهلوأ سبحب كلذو :ىدسلا لاق

 ١١ 4 انيَلع مندهش ّمِل مهدولجل اوُناَقو »
 .(00ج ورفلا دولجلاب دارأ :ىدسلا لاق :ىبطرقلا لاق

 77 # مكعمس مكيلع دهشي نأ نورتتست متنك امو ف

 .27) اهنم نوفختست :ىأ # نورتتست )ل: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ” :4 نيرساخلا نم متحبصأف مُكادرأ)»

 )١( نايبلا عماج 5 154/7 5.

 ريدقلا حتف 3/7 نايبلا عماج (؟) ١8/5 ىناعملا حورغه 544/19.

 )©( نآرقلا ماكحأل عماجلا «/7 4 نايبلا عماج ١/ 8507ىناعملا حور 001/97.
 ) )5نآرقلا ماكحأل عماجلا 5 نايبلا عماج ١/ 2559ريدقلا حتف ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/51١.

 ريدقلا حتف «54 /؟ 5 نايبلا عماج (ه) 5/01١.

 .511/4 ريدقلا حتف «5ه/٠١ نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 .55/5 6 نايبلا عماج (/)
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 .2) مككلهأ : 4 مكاّدرأ ظ: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ىف لوقلا مهيلع ّقَحو مهقلخ امو مهيديأ نيب ام مهل اونيزف ءانرُق مهل انضيقو إف

 ١ ه 4 تّلخ دق مم

 «مهيديأ نيب ام مهل اونيزفإ» ءناطيشلا مه :4 ءانرُق /:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ؟ 9  سنإلاو نجلا نم انالضأ نيذللا انرأ انبر اورَفَك َنيذّلا لاقو )»

 امأف «ةسلابألا سيلبإو «لتاقلا مدآن با امهنإف : #4 انالضأ إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 لك هب وعديف سيلبإ امأو «ةوعدلا لجأ نمرانلا لخد «ةريبك بحاص لك هب وعديف مدآ نبا
 ,©"9رائلا ىف امهناوعدي كرش بحاص

 اونزحتالو اوفاخَت الأ ةكئالملا مهيلع لت اوماقتسا مهلا اسبر اوُلاَق يذلا نط
 " . 4 نودعوت متنك ىتلا ةنّجلاب اورشبأو

 لّرستإ»: هلوقو («؟) كلذ ىلع اومت :«اوماقتسا مث 8: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 مكمامأ ام اوفاخت ال :«اونزحت الو اوفاخت الأ ل:هلوقو «توملا دنع :4 ةكئالملا مهيلع

 .ايندلا ىف :4 نودعوت متنك ىتلا إف :هلوقو ,مكدعب ام ىلع اونزحت الو ا

 م4١ ةّرخآلا ىفو ايندللا ةايحلا ىف مكؤايلوأ نحت إف
 .«©0ةرخآلا ىف مكٌؤايلوأ نحنو ءايندلا ىف مكعم انك نيذلا ةظفحلا نحن :ىدسلا لاق

 م 4 هللا ىلإ اعد نّمِم ًالوَق نسحأ نمو
 .©© مالسأإلا ىلإ اعد نيح هلع دمحم :ىدسلا لاق

 "4 هّللاب ذعتساف ٌغرَت ناطيشلا نم كَتْغَرْني امإوظ

 .7/0/؟85 قباسلا ردصملا )١(

 7١/5 4قباسلا ردصملا )١(

 .5/4/6 ميظعلا نآرقلا ريسفت 277/5 4 نايبلا عماج (؟)

 .548/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت //؟ 4نايبلا عماج (5)

 .515/4 ريدقلا حتف «45/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2765/1١ نآرقلا ماكحأل عماجلا ال 4/١4 نايبلا عماج (ه)
 .ه4/١ ريدقلا حتفء٠ ./: ميظعلا نآرقلا ريسفت 2870/١٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا ءاله/؟ ع نايبلا عماج (1)
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 نم هللاب ذعتسافءسفنلا ثيدحو ةسوسولا «* كنغزني 8 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .0©2 ميجرلا ناطيشلا

 نإ ترو تزهها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ٌةَعشاخ ضرألا ىرت كن هتايآ نمو
 9# 4 ىتوملا ىبحمَل اهايحأ ىذلا

 :4 تبر إ» :هلوقو «ةسباي :4 ًةعشاخ ُضرألا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .()نيتخفنلا نيب ةمايقلا موي ءاملاب ىتوملا ىبحي كلذك «رطملاب ضرألا ىيحي امكف «تخفتنا

 4 ٠ 4 انيلع نوَفْحَي ال ادتايآ ىف نودحلُي نيذلا نإ
 .20 نودناعيو نوقاشي :4 نودحلي ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4١ «زيزع باسكل هنإ»
 . ناطيشلا نم زيزع :ىدسلا لاق

 4 «هفلخ نمالو هيدي نيب نم ل طابا هيتأيالإل
 هيف ديزي نأ عيطتسي الو «ناطيشلا وه :# لطاببلا إ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ش

 .(99 صقني الو افرح

 4" 4 كِلبَق نم لُسّرلل ليق دق امالإ كل لاقي ام )»
 .لبق نم لسُرلل نوكر شما لاق دق ام الإ نولوقي ام :ىدسلا لاق

 ال نيذلاو ءافشو ده اونمآ نيدلل َوُه لق ىبرعو ىمجعأ ُهايآ تّلصُم الول »

 4 4 4 ىمع مهيلع وهو رقو مهناذآ ىف نونؤي

 اولاق :«ىبرعو ئمجعأأ ف :هلوقو «تنيُب :4 تَلَّصُق >:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 وه :# ءافشو ىده ف :هلوقو ؛همهفي ال ىبرع بطاخم ىلع ىمجعأ مالك لزني فيك

 .("9هنع مهبولق تيمع :ىأ «ىمع مهيلع وهو 15 ءمصلا :«رقولا» :2 نآرقلا

 9/8 «الا//؟ 4 قباسلا ردصملا (؟) . 75/14 نايبلا عماج (1)

 ©553/١٠. نآرقلا ماكحأل عماجلا ء/8/؟ 4 نايبلا عماج (0)
 .515/5 ريدقلا حتف 2٠١5/4 ميظعلا نآرقلاريسفت ©717/١*( نآرقلا ماكحأل عماجلا 274/7 4 نايبلا عماج (4)

 ١١7/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 28٠١/7 4 نايبلا عماج (ه)

 .570/4 ريدقلا حتف 281/5 4 نايبلا عماج (5)



 4 ه 4 كبر نم تقتبس ٌةَملَك الولو )»
 .©) ةمايقلا موي ىلإ اورخأ :ىدسلا لاق

 مويو هملعب الإ ْعَضَت الو ىثنأ نم لمحت امو اهمامكأ نم َتارَمَن نم جرخَت امو ا
 41 4 ديهش نم انم ام كاَنَذآ اولاق ىئاك رش نيأ مهيداني

 .كانملعأ :4 كانذآ ف و ")اهعلط :# اهمامكأ :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 4/4 صيحم نم مهَّلاماونظو ©

 لاق «طابسأ نع ؛لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح :ىربطلا جرخأ
 .ًاجلم مهل سيل هنأ اونقيتسا :ىدسلا

 +4 طوق سويف لا ُهَسَم نإو ريا ءاعُد نم ٌناسنإلا مأسيال

 .ريخلا نم طونق سوئيف رشلا هسم نإ رفاكلا :ىدسلا لاق

 0 ١ 4 ىتسُحلَل هدنع ىل نإ ىبر ىلإ تعجر نو إف
 .()ىتغلا :ىأ 4 ىنسحلل إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ءاعد وذف را ُهّسَم اذإو هبناجب ىأنو ضرعأ ناسنإلا ىلع انمعنأ اذإو ف

 ه14 ضيرع
 ءاعذإل :هلوقو .دعابتو .ههجوب دص :©# ىأنو ضرعأ )»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .«9 ريثك : ىأ «ضيرع

 هم 4 مهسفنأ ىفو قافآلا ىف اتايآ مهيرتس
 لهأ ىف :4 مهسفنأ ىفوإل: هلوقو «قافآلا نم ُهْنِيَع دمحم اي كل حتفن ام :ىدسلا لاق

 .ةكم كل حتفن ىأ «ةككم

 ه4 4 مهر ءاقل نمةيرم ىف
 * كلش ىف :# ةيرسم ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )١( قباسلا ردصملا (5) .65/؟4 نايبلا عماج 6؟/١.

 .577/5 ريدقلا حتف 07/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا 7/8 نايبلا عماج (")
 ٠١5/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت 005 074/١ نآرقلا ماكحأل عماجلا «4/1© نايبلا عماج (5)
 .0/159/6نآرقلا ماكحأل عماجلا ,ه/؟5 نايبلا عماج (5)

 تروح



 ىروشلاةروس

 مهر دمحب نوحّبسُيٌةكئالملاو َنهَقوَف نم َنرَّطَفَتَي تاومسلا ٌداكت)
 ه 4 ضرألا ىف نمل نورفغتسيو

 ىف نّمل نورفغتسيو )» :هلوقو «نققشتي :# َنرَّطفَتي )» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .0(2) نينمؤملل : ىأ «# ضرألا

 ٠ هيف بيرال عمجلا موي ردنتو اهلوح نمو ىرقلا مُر دمتل ل
 :«عمجلا موُي رذتوإ» :هلوقو ؛ةكم ىه :4 ىرُقلا َّمَأ 9» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . ةمايقلا موي

 ١١ 4« ضرألاو تاومّسلا ديلاَقَم هل

 .ضرألاو تاومسلا نئازخ هل :ىدسلا لاق

 "١ 4 ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش

 .هلك نيدلا :ىدسلا لاق

 ١١ 4 نيدلا اوميقأ نأ ل:

 .©)هب اولمعا 4 َنيدلا اوميقأ :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 ١ 4 بيني نم هيلإ ىدهيو )»
 .7 هتعاط لبقي نم :ىدسلا لاق

 ىفل مهدعب نم باستكلا اوثروأ نيذلا نو مهني ىضُقَل كبر نم تقبس ٌةملك الولو )»
 ١ * بيرم هنم كش

 باتكلا اوثروأ)» :هلوقو «ةمايقلا موي :4 تَقبَس ةملك إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

  )1١ميظعلا نآرقلا ريسفت «585 5/19 نآرقلا ماكحأل عماجلا «1/؟ نايبلا عماج  2٠١7/5ريدقلا حتف 0577/4«

 ىناعملا خور ٠5/197 6.

 .7/7 روثنملا ردلا ,7/؟ © نايبلا عماج (؟)

 .5175/4 ريدقلا حتف 24/5 روقتملا ردلا 2٠١/9٠ نايبلا عماج (*)

 كتوح



 .27ىراصنلاو دوهيلا مه : # مهدعب نم

 ١١ 4 مكتيَيو اننيب ةجح ال مُكَلامعأ مكلو انلامعأ انل ©

 .() فيسلا ةيآأ لوزن لبق كلذو :ىدسلا لاق

 اهيف هل دن ةَنَسَح فرعي نمو ىبرُقلا ىف َةدَولا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق ا

 7 4 روُكش روفغ هللا نإ ًاسسح

 «ةبارق مهيف هيَ هْيَع هللا لوسرل الإ شيرق نوطب نم نطب نكي مل :ىدسلا لاق

 .( ةنسح لمعي :ىأ 4 ةَنَسَح فرَعقُي نمو إ»:هلوقو

 لآ بونذل روفغ : لاق (ٌروكش ٌروفغ هللا نإ )» :هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا دازو
 .مهتانسحل روكشو ُهّنَِع دمحم

 ؟ 44 كبلَق ىلع متخي هللا أَشي نإف

 .(59 عبطي : 4 مصخُي إل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ؟5 4 تاحلاملا اولمعو اونمآ نيذلا بيجستسيو

 .(©)ههل بيجتسي :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ؟8 4 ُهَبمحَر رشنيو

 .(”)رطملا وه :4 هتَمحَر إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 م7 4 مالعألاك رحبلا ىف راوجلا هتايآ نمو إ»

 .لابجلا :4مالعألا)»:هلوقو «نفسلا :4 راوجا إظ:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 )١( نايبلا عماج ©١1/5« روثنملا ردلا 4/5 .

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠١59/4.

 ريدقلا حتف 21١7/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 584١ 5857/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء١ 5/7 هنايبلا عماج (5)

 ل

 .0171/9/ ىناعملا حور ءه86 4/97 نآرقلا ماكحأل عماجلا 17/؟ نايبلا عماج (5)

 ١١8/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 ١517/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ه0 49/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 ترحب



 مس © مه مم

 7 4 هرهظ ىلع دكاور نْللْظَيَف حيرلا نكسي أشي نإ

 .00(2ىرحت ال اهلعجي :ىدسلا لاق

 "4 « اوبس امب نهقبويوأ
 .اوبسك امب نهقرغي :ىدسلا لاق

 "0 4 صيحم نم مهل امج
 .(")ًاجلم نم 4« صيحم نم آف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١" 4 نورفغي مه اوبْضَغ ام اذإو شحاوقلاو منإلا َرئاَبَك نوُبسِحَي نيذلاو ف

 .")انزلا :# شحاوفلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 79 4 نورصتني مه ىغبلا مهباصأ اذإ نيذلاو لف

 .اودتعي نأ ريغ نم مهيلع ىْغَب نمت نورصتني :ىدسلا لاق

 ٠ (اهلئمةَيَسِةبَس ءازجو) ويعهاسا # ل ست لاى
 .(؟) ىدتعت نأ ريغ نم اهلثم همتشاف ةميتشب:كمتش اذإ :ىدسلا لاق

 8ع ها

 6 4 4 ليبس نم درم ىلإ له
 .©© ايندلا ىلإ :ىدسلا لاق

 2 2 6 ١ 2 . 1 .٠ 2 14 .٠ 7 و َّ

 4 0 4 ىفخ فرط نم نورظني لذلا نم نيعشاخ اهيلَع نوّضرعي مهارتو )
 فرط نمإ» :هلوقو «لذلا نم نيعضاخ # نيعشامخ ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 . رظنلا نوقراسي :# ىفخ

 4 5 # ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا نيرساخلا نإ

 .ه 0/4 ريدقلا حتف 25 روثنملا ردلا 0/07 نآرقلا ماكحأل عماجلا 6 نايبلا عماج )١(

 .ه85 4/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا 25١/7 نايبلا عماج (؟)

 .0-45/+ ريدقلا حتف .ه 85/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا «؟ ١/5 نايبلا عماج (©)

 .5 41/4 ريدقلا حتف 2١١/5 روثنملا ردلا ء71/5© نايبلا عماج (4)

 117/1 روثنملا ردلا ه 858/97 نآرقلا ماكحأل عماجلا نايبلا عماج (ه)

 ةرخرإ



 مهسفنأ اونبغ :# مهيلهأو مهسفنأ اورسخ 98:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .ةنجلا ىف مهيلهأو

 4٠ 4 ريكن نم مكل امو ذئموي أجلم نم مكل ام إف
 .(١)هب نوزتعت رع : 4 أجلَم ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 49 4 روكذلا ءاشي نمل بَهَيو ًاثانإ ءاشي نمل بَهَي

 .©9 اثانإو اناركذ مهجوزيوأ «ثانإ مهعم تسيل : ىأ :ىدسلا لاق

 ه٠ 4 ًاميقع ءاشي نَم لعجيو ًاثانإو ًاناركذ مُهجَوّرَي وأ إف
 .هل دلو ال : ىأ «اميقع ءاشي نم لعجيوإ# ءاناركذو اثانإ مهل بهي :ىدسلا لاق

 ًالوسر َلِسِرُي وأ باجح ءارو نم وأ ًايحو الإ ُهَللا ملكي نأ رشبل ناك امو

 ه١ «ءاشي ام هنذإب ىحويف

 ءارو نم وأ إ: هلوقو ءهيلإ ىحوي :# ايحو الإ إف:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 ليئاربج :4 ًالوسر لسري وأ إ:: هلوقو ءباجح ءارو نم هللا هملك ىسوم :# باجح
 .ىحولاب يتأي

 ناميإلا الو باتكلا ام ىردت تنك ام انرمأ نم ًاحور كيلإ انيحوأ كلذكو
 ه٠ 4 ميقتسم طارص ىلإ ىدهتل َكّنِإو اندابع نم ءاشن نم هب ىدهت ًارون هانلعج نكلو

 :هلوقو « 270 انرمأ نم ايحو انرمأ نم ًاحور آف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 نكلو ا:هلوقو هّْقَع دمحم ىنعي :4 ناهإلا الو باتكلا ام ىردت تنك امإب

 .(4) ميقتسم نيد :4 ميقتسم طارص ) : هلوقو «نآرقلاوه : 4 ارون هاتلعج

 )١( نايبلا عماج ٠8؟/14؟.

 .؟6/؟6 قباسلا ردصملا )١(

 .4 45/4 ريدقلا حتف «ه م105/397 نارقلا ماكحأل عماجلا 55/55 نايبلا عماج (؟)

 .90//08/41 نآرقلا ماكحأل عماجلا «16/1© نايبلا عماج (4)
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 ؟ « نيبما باككلاو ©

 ْ .00 باتكلا اذه وه : ىدسلا لاق

 "٠ 4 ًانآرق هانلعج انإ )ف

 .25 انآرق هانلرنأ :ىأ 4 انآرق ةانلعج )لف: هلوق ىف لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ه 4 ًاحفص ركذلا مكنع برضنفأ »

 .(29 باذعلا مكنع برضنفأ :لاق ىدسلا

 ١ © البس اهيف مكل لعجو ادهم ضرألا مكل لعج ىذلا

 .(©9 اقرط :© البس ل :هلوقو ءاطاسب : # ادهم ل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١ 4 نينرقم هل انُك امو اذه انل َرَخَّس ىذلا ناحبس

 .2© نيعيطم :# نسينرقم 1» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١5 # ًاءزج هدابع نم هل اولعجو اذ

 ,0(2تاببلا :ىدسلا لاق

 مع . 6 5 قمت ل 7

 ١ 4 نيبم ريغ ماصنملا ىف وهو ةيلحلا ىف أشني نموأ
 .(9ءاسنلا ءالؤه :ىدسلا لاق

 .5 2ا//4 ريدقلا حتف 275/5 نايبلا عماج (1)

 .5 801/190 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 عع لآ حتف ميظعل عم .5885/19/ نآرقلا ماكحأل عماجلا .ه 47/4 ريدقلا تف 2١/5 ميل ١ نآرقلا ريسفت 2707/5 © نايبلا عماج (9
 .58/؟5 نايبلا عماج (4)

 ١75/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت 20/7 نايبلا عماج (ه)

 .50/؟6 نايبلا عماج (3)

 5/4 ىناعملا حور ١/5 نايبلا عماج (/)

 توام



 ؟ # ةّمَأ ىلع انءابآ اندجو انإ

 .©) نيد ىلع : ةمأ ىلع )لن :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ؟1/ 4 نيدهتيسس هنإف ىنرطق ىذلا الإ
 .ىنقلخ :4 ىنرّطَف )>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١/4 نوعجري مهّلعل هبقع ىف َةَ ةيقاب َةَمْلَك اهّلعَجو

 ىفإلل:هلوقو ,")اهلوقي نم هتيرذ ىف لازي ال هللا الإ هلإ ال :ىه ةملكلا :ىدسلا لاق

 " . 4 نورفاك هب اًنإو ٌرحس اذه اولاق َقَلا مهءاج الو ف

 .«7رحس اذه ُهّلْقَع دمحم هب ءاج ىذلا نآرقلل اولاق شيرق ءالؤه :ىدسلا لاق

 7١4 ميظع نيتيرقلا نم لجَر ىلع نآرقلا اذه لزنأ الول اولاقو ف

 ممظع ردع نب ورمع نب دبع نب ةنانكو يشرف ةرغلا نب , ديلولا لاق :ىدسلا لاق

 ؛ تخير أشلت مهب ذل تاجرذ صعب نوف مهعب اضرو)

 "74 نوعمجيي امم ريخ كبر

 :4 كبرةمحرو 9»:ىلاعت هلوقو «ةرخسلا ىف اضعب مهضعب مدختسي :ىدسلا لاق

 ىف ةرخسلا :ريثك نبا دازو ءايندلا ىف :لاق 4« نوعمجُي امث ريخ ا»:هلوقو «ةنجلا ىه

 .( )اذه ىلإ اذهو ءاذه ىلإ اذه جايتحال لامعألا

 نم ًافقس مهتويبل نمحرلاب رْفكي نمل العجل ةدحاو َةَمُأ سانلا نوكي نأ الولو إط
 "7:4 نورهظي اهيلع جراعمو ةّضف

 نيد ىلع :#4 ةدحاو ةمأ سائلا نوكي نأ الولو إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .59/؟8 نايبلا عماج )١(

 .567/ ريدقلا حتف 2157/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت :* 4/6 نايبلا عماج (؟)
 15/4 ىناعملا حور «ه 8510/0 نآرقلا ماكحأل عماجلا ,©ه/7© نايبلا عماج(*)
 ١5/5. روشنملا ردلا «8 5/5 © نايبلا عماج (4)

 .١؟9/4 ميظعلا نآرقلا ربيسفت ه9 ١/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا 285/1 نايبلا عماج ()

 .هه/: ريدقلا حتف ل ميظعلا نآرقلا ريسفت ه5 ١7/10 نآرقلا ماكحأل عماجلا 37/5 م نايبلا عماج (")

 توا



 .ملالسلا وأ ىقارملا : « جراعملا »و «©")دحاو

 5 ,*” #4 افرخزو .نوئكتي اهيلع اررسو اباوبأ مهتويبلو ل
 .©2)بهذلا : ًافرخز )>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 75 4 نمحرلا ركذ نع شعي نمو ف
 .©2) ضرعي :4 شعي آف :ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 4 ١4 نومقتنم مهنم انإف كب َنَبهَذَت امَف

 .ةيضاملا مألا نم انمقتنا امك :ىدسلا لاق

 4 74 نوردّتقم مهيلع انإف مهاتدعو ىذلا كنيَرثوأ

 .(«©9هيلع هرهظأو كلذ هللا هارأ دقف :ىدسلا لاق

 47 4 ميقتسم طارص ىلع كنإ كيلإ ىحوأ ىذلاب كسمتساف ل

 . ميقتسم طارص ىلع كنإ نآرقلاب كسمتسا :ىدسلا لاق

 44 4 كموقلو كلل ركذل هنإو »
 .0كموقلو كل ْفَرَشَل  نآرقلا ىأ  هنإو :ىدسلا لاق

 4 ه «نودبعي ةهلآ نمحرلا نود نم انْلَعَجَأ السر نم كلبق نم انلسرأ نم لأساوإ

 .(©0؟هللا نود نم ةهلآلا ةدابعب مهنورمأي لسرلا مهتتأ له :ىدسلا لاق

 ه7 4 نيبي داكي الو نيهَم وه ىذلا اذه نم ريخ انأ مأ إل

 :هلوقو ءاذه نم ريخ انأ لب : « اذه نم ريخ انأ مأ !>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 .©0 مهفي داكي ال «مالكلا نيبي ال :4 نيبي داكي الؤ»:هلوقو ءفيعضلا : #4 نيهم لف

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 9/5 © نايبلا عماج  09١5/9ميظعلا نآرقلا ريسفت ١0/4.
 ىناعملا حور 2351/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ؛78/؟ © نايبلا عماج (؟) 4/8 ١.

 55/5٠ نايبلا عماج (0)

 .١؟48/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «5 1/7٠ نايبلا عماج(4)

 .18/8 ىناعملا حور 2١١8/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 241/7٠ نايبلا عماج (5)

 .0619/4 ريدقلا حتف «ه517/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا «4؟/؟ نايبلا عماج (1)

 ١0/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت :ه515/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4 4/5 نايبلا عماج ()

 تردي



 ه1 4 نينرتقم ةكئالملا هعم ءاج وأ

 . اضعب مهضعب نراقي :ىدسلا لاق

 هه «انوفسآاملفإ»

 .(")انوبضغأ :# انوفسآ 98:ىلاعت هلوق ىف :ىدسلا لاق

 ه5 4 نيرخآلل ًالثمو ًافَلس مهانلعجف

 .(9 ةربع :ىأ © الفمو افّلس 92:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 هال 4 نودصَي هنم كموق اذ إل

 .20نوكحضي # نودصي 1»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ه8 4 نومِصَخ موق مه لب إف
 ءرانلا ىف هللا نود نم دبع نم لك نأ معزي :اولاقف ءهومصاخ :ىدسلا لاق

 نود نم اودبع دق ءالؤه «ةكئالملاو ءريزعو «ىسيع عم انتهلا نوكت نأ ىضرن نحنف
 ىتتل الكم هانلعجو هيلع انمعنأ دبع الإ وه نإإل لاقف ىسيع ةءارب هللا لزنأف «هللا
 1 .(© هو ةيآلا  ليئارسإ

 ظ ْ ٠+ 4 نوفّلخَي ضرألا ىف ًةكئالم مكنم العجل ءاشن ولو ل

 ظ ش .«© اهيف مكنوفلخي :لاقو ,مكنم افلخ :ىدسلا لاق
 ظ ١١ 4 نوعبتأو اهب درس الف ةعاسلل ملهأ نر 0

 0 يك اهب وسقف هلوقو

 +7 4# ةمكحلاب مكتكج دق

 .,(9 ةوبنلا :ةمكحلا :ىدسلا لاق

 .45/؟© نايبلا عماج (؟) ١5/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «47/5 © نايبلا عماج )١(
 ١71/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «47/7© نايبلا عماج (؟)

 .551/4 ريدقلا حتف .ه5؟ 4/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا «417//؟5 نايبلا عماج (4)
 ١55/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت «ه3175/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/5 نايبلا عماج (ه)
 .555/4 ريدقلا حتف غ0351/197 نآرقلا ماكحأل عماجلا :44/؟ © نايبلا عماج (5)
 . 71/8 ىناعملا حور ؛5 ٠/5 © نايبلا عماج (/)
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 9 4ميلأ موي باذع نم اومَلَظ نيذلل ٌليوف مهنيب نم بازحألا فلتخاف

 .«1)ةمايقلا موي :4منيلأ موي ف :هلوقو ءىراصنلاو دوهيلا :مه بازحألا :ىدسلا لاق

 7١ 4 باوكأو ٍبْهَذ نم فاحصب مهيلع فاطي )»
 ىتلا :باوكألاو ء عاصقلا :4# فاحص ا:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 .29ناذآ اهل تسيل

 ١٠ 4 نوسلبم هيف مهو
 .(2)مهلاح ريغتم :ىدسلا لاق

 ٠/1 4 نوفك ام مكتإ لاق كبر انيلع ضققيِل كلام اياودانو

 .نوثكام مكنإ ماع فلأ دعب مهباجأو رانلا نزاخخ كلام وه :ىدسلا لاق

 ١8 4 قحاب مكاشج دقل )»
 .هلْيَع دمحم هب ءاج ىذلا :ىدسلا لاق

 8٠١ 4 نوبتكُي مهيدل اماسرو ىلب »

 .(90ةظفَحلا مه : 4 انّلَسَر إ» :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 م١ 4 نيدباعلا لَوأانأف دلو نمحرلل ناك نإ لقإل

 .هل دلو ال نكلو دلو هل نأب هدبع نم لوأ تنك دلو هل ناك ول :ىدسلا لاق

 /1 :4 نودعوي ىذلا مُهَموَي اوقالي ىتح

 .(20ةمايقلا موي :ىدسلا لاق

 .557/4 ريدقلا حتف ه١ ه٠ /؟ نايبلا عماج (1)

 )١( روشملا ردلا ءه 914 /9/ نآرقلا ماكحأل عماجلا اه نايبلا عماج 77/5.

 . 54/98 قباسلا ردصملا (4) .57/؟© نايبلا عماج (م)

 1/1 ريدقلا حتف ميظعلا نآرقلا ريسفت ء هو 2/90 نآرقلا ماكحألا عماجلا ههر/؟ ه نايبلا عماج (ه)

 دلو نمحرلل ناك نإ: :ىنعملاف . حص ىنعمب انه ناك » :لاقف اًحوضو لوقلا اذه ىسولألا داز ىناعملا حور ىفو

 ىفن اذهو . .دلولا كلذ مظعي نم لوأ انأف ءاهب نولدت ةحضاو ةجحو هنودروت حيحص ناهربب تيثو كلذ حصو

 .787// ( هجو غلبأ ىلع ىلاعتو هناحبس هل دلولا ةنونيكل

 .ه 5/5 © نايبلا عماج (5)
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 ؟ 94 4 نيرظنم اوناك امو ضرألاو ءامسلا مهيلع تحب امف

 نع .دامح ىبأ نب نمحرلا دبع نع ؛ليعامسإ نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 تكب ءامهيلع هللا ناوضر ىلع نب نيَسْحلا لتق ا :لاق ءىدسلا نع ؛ريهظ نب مكحلا

 .()اهترمح اهٌّواكبو .هيلع ءامسلا'

 فاّقحألا ةروس

 ٠١ 4 هلثم ىلع ليئارسإ ىنب نم دهاش دهشوإ»
 .(")مالس نب هللا دبع وه :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ١١ 4 ةدْشأ ْعَّلَب اذإ ىتحإ»

 (9 صاقو ىبأ نب دعس ىف تلزن:لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ١١ 4 امُكَل فأ هيدلاول لاق ىذلاو

 نأ وه ىبأو ءاملسأ دق اناكو.هيدلاول ركب ىبأ نب نمحرلا دبع اهلاق :ىدسلا لاق

 ىنعي ؟نالف نيأو «نالف نيأف :لوقيف امهبذكيو ءامهيلع دريو «مالسإلاب هنارمأي اناكف ءملسي
 لكلوإ» «ةيآلا هذه ىف هتبوت تلزنف .همالسإ نسحف ملسأ مث ءتام دق نمم شيرق خياشم
 . 94 اولمع امم تاجرد

 رثألا اذه ريثك نبا قاس ميظعلا نآرقلا ريسفت ىفو :5531/17 نآرقلا ماكحأل عماجملا .18/؟© نايبلا عماج )١(

 ١417/6. «رمألا اومظعيل مهبذكو ةعيشلا فخس نم هنأ رهاظلاو ؛ : الئاق قلعو

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت ١65/4.

 ١55/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 5٠01« 4/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©)

 نمحرلا دبع ىف تلزن اهنأ معز نمو 9 : ريثك نبا لاقو « 77/5 روشنملا ردلا 4011/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 « كلذ دعب ملسأ امهنع هللا ىضر ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نأل ؛ فيعض هلوقف امهنع هللا ىضر ركب ىبأ نبا

 . « هنامز لهأ رايخ نم ناكو « همالسإ نسحو

 كلا



 ١ هللا ليبس نع اودصو اورفك نيذلا»

 مهسفنأ اودصو مّللاب اورفك «شيرق رافك مه :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 )١(. هيف لوخدلا نع مهيهنب مالسإلا نيد وهو هللا ليبس نع مهريغو

 ؛ «ءادف اًمإو دعب ام امإفإلا

 707 رهو مشدجو هيج نك رشا اوقاف ٠ ىلاعت هلوق اهخسن

 م 4 مهل اسعتف

 .2 مهل ايزخ :ىأ :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ١٠١7 «مهاوقت مهاناوإ

 (؟9ةرخآلا باوث ىه :ىدسلا لاق هنعو
0 

 ١9 4 مكاونمو مكبلقتم معي هّللاو ل:

 .("هكروبق ىف مكاوثمو ءايندلا ىف مكبلقتم :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ١ ه 4 مهرابدأ ىلع اودترا نيذلا نإ 9»

 .(0)لاتقلا نع اودعق «نوقفانملا مه :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ٠٠4 مهناغضأ هللا جرخي نل نأ ضرم مهبولق ىف نيذلا بسح مأ »

 . " مهشغ :ىأ 4 مهناغضأ» :ىلاعت هلوق يف ىدسلا لاق هنعو 2072 ا قخ ا أ هاه ضال ٠ اخي” مأ ة 300

 .؟9/ه ريدقلا حتف .50 58 /ا نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 . 55/5 روشنملا ردلا 17/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ٠7/ 407 ٠ نآرقلا ماكحأل عماجلا «5 4/55 نايبلا عماج (؟)

 .49/8 ىناعملا حور « 7؟/ ريدقلا حتف 5055/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا (")

 .؟ه/ه ريدقلا حتف « ١59/19 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .178/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 م ريدقلا حتف <«. نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 51/1/97 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)



 حفلا ةروس

 4 # هوحبستو هورقوتو هورزعت )»

 )١(. هودوست :ىأ 4 هورقوت إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق :ىبطرقلا جرخأ

 تارجحلاةروس

 ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإوإ»
 9:لدعلاب امهنيب اوحلصأف تءاف نإف هللا رمأ ىلإ ءيفت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف

 نم ةأرما تناك :لاق ىدسلا نع«نايفس نع نارهم انثدح لاق ىربطلا جرخأ

 - ةيلع ىف اهاقرف «ءىش اهجوز نيبو اهنيب ناكف ءلجر تحت« ديز مأ»:اهل لاقي «راصنألا

 ىديألاب اولتتقاف هموق ءاجو ءاوءاجف ءاهموق كلذ غلبف  عفترم ناكم ىف اهلعج ىأ

 :ىلاعت هلوق ىتح نآرقلا لزنف ءامهنيب حلصيل ءاجف « ُهَت ىبنلا كلذ غلبف «لاعنلاو

 ال :ىأ 4 ىغبت إذ :هلوقو ةيآلا © هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقفإ»

 .2 هتيم هللا لوسر مكحب ىضرت

 «لدعلاب امهنيب اوحلصأف 92:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ىناكوشلا جرخأو

 .© امهيلعو امهلو «هيف امب اضرلاو «هللا باتك مكح ىلإ ءاعدلاب :ىأ

 ١١١ 4 هومثهركف ًاتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ )

 سانلا راس امل «هنع هللا ىضر ىسرافلا نامل نإ :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ
 «ءابخلا ايرضف «هادجي ملف «هناملكي هابحاص لعجف «مهعم رسي مل امئان ىقبو موي تاذ

 ءابخ وأ ءرودقم ماعط ىلإ ءىجي نأ ءاذه ريغ اعيش دبعلا اذه وأ ناملس ديري ام :الاقف

 هللا لوسر اي :لاقف ءهل حدق هعمو ُهْيَع لوسرلا ىلإ هالسرأ ناملس ءاج املف ءبورضم

 .5041/197 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 000 ميظعلا نآرقلا ريسفت ءا/ 4/55 نايبلا عماج (؟١)

 .”1/0 ريدقلا حتف (©)



 دق ؟مدألاب كباحصأ عنصي ام » هَل لاقف «كدنع ناك نإ مهمدؤتل ىباحصأ ىنئعب

 ايتأ ىتح اقلطناف هلع لوسرلا لوقب امهربخي هنع هللا ىضر ناملس عجرف ««اومدتثا
 هل هللا لوسر لاق ءانلزن ذنم اماعط انبصأ ام قحلاب كعب ىذلاو :الاقف هَ لوسرلا

 .( ةيآلا 4... مكدحأ بحيأ )>:ىلاعت هلوق لزنو ؛«امكلوقب ناملسب امتمدتئا دق امكنإ»

 ١ 4  اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق

 :حتفلا ةروس ىف نيروكذملا بارعألا ىف تلزن :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 «مهلاومأو ءمهسفنأ ىلع اونمأيِل انمآ : اولاق ءعّجسشأو ,رافغو مّلُسُأو «ةنيهجو ةئيزم بارعأ

 .(9 اوفلخت ةنيدملا ىلإ اورفنتسا املف

 2ق ةروس
 4 4 مهنم ْضرَألا صّقنَت ام انملع دق ف

 7) توملا انه صقنلا :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ٠١ 4 ديضت عْلَط اهل تاقساب لخنلاو إط
 .(©9لاوط :لاق# تاقساَب فىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١/8 4 ديتع بيقر ©

 .«©0ظفاحلا وه :4 بيق 9 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ؟١ 4 ديهشو قئاس اهَعَم سفن ّلُك تءاجو »

 .(0لمعلا :ديهشلاو ءكَْلَملا :قئاسلا :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١7 4 كءاطغ كنع انفَشَكَف

 .© دلوف همأ نطب ىف ناك اذإ :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

.15/07 
 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1) .95/5 روشنملا ردلا 2517/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت

)١( 

 )( .7/ه ريدقلا حتف «5117/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١ ) )4.5؟؟/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .5؟8/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1) 5185/19 نآرقلا ماكحأل عماجملا (ه)
 .51 88/97 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)



 ١" 4 ديعب ريغ نيقتملل ُةَنْجا تقلزأو
 و 0 0 - ع

 تبرقو تيندأ :ىأ #4 تَقلزأ ل :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 )١(. نيقتملل

 .() دحأ هاري ال ثيح ةولخلا ىف ىنعي :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 تايراذلا ةروس

 ١ 4 ًاورذ تايراذلاو »

 . حايرلا :# تايراذلا 9 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 " (ارسي تايراجلاف )»
 . نفسلا :تايراجلا :ىدسلا لاق ؛هنعو

 4 4 ارمأ تامسهم اف

 .©) ةكئالملا مه :ىدسلا لاق «هنعو

 ٠ 4 كبحلا تاذ ءامسلاو

 .ءاوتسالاو نسحلاو «ءاهبلاو لامجلا تاذ ىأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 94 كفأ نم ُهنع كفؤيإ»

 .(©9 لضأ نم اهنع لّضي :ىدسلا لاق «هنعو

 ؟١ 4 نورصبُت الفأ مكسفنأ ىفو»

 .(© جرخي امو مكماعط نم لخدي اميف ىأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ؟8 4 ميقع ٌزوجع تلاقو اًهّهجو تّكّصَف »

 .51 901/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) .؟؟8/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 .575/4 قباسلا ردصملا (4) . 5171/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 1١١. 5/5 روشنملا ردلا 5510/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

6: 



 نع «طابسأ نع .داّمح نب ورمع نع «نوراه نب ىسوم انثدح :ىربطلا جرخأ
 تبرض بوقعي قاحسإءارو نمو «قاحسإب ةراس ليربج رشب امل : لاق ىدسلا

 .(7ابجعاههجو

 :, « ميم رلاك هتَلعج الإ

 .©) قوقدملا بارتلاك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ه5 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو

 اهبحاص نأل ؛ عفني ال ام اهنم و ؛عفني ام دابعلا نم :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ
 .©9 كرشم

 روطلا ةروس
 ؛ «رومحملا تيبلاو»

 . تيبلا ام نوردت له » :هباحصأل اموي لاق هلم هللا لوسر نأ انل ركذ :ىدسلا لاق
 «ةبعكلا لايحب ءامسلا ىف دجسم هنإف » :ُهتَِم لاق .ملعأ هلوسرو هللا : اولاق ( ؟ رومعملا
 ام رخآ اودوعي مل هنم اوجرخ اذإ ءكلم فلأ نوعبس موي لك هيف ىلصي ءاهيلع رخل رخ ول
 .(© ( مهيلع

 ه «عوفرملا فقسلاو»»

 .ءامسلا وه فقسلا : ىدسلا لاق ةهنعو

 < «روجسملا رحبلاو

 .«© اهلهأ قرغيف اهرمغي الثل ضرألا نع فوفكملا «عونمملا :ىدسلا لاق «هنعو

 )١( نايبلا عماج 15/55 ١١.

 .5771/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 7144/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (")

 نبا نع الوصوم ١51 مقر 417/1١ :ريبكلا ىف ىناربطلا اذه لثم ىور دقو .5759/4 قباسلا ردصملا (4)
 . ( كورتم وهو «ةفيذح وبأ ريشب نب قاحسإ هيفو ) ١١: 4/7 دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاقو «سابع

 .7140/5 قباسلا ردصملا (5)

 ففتح



 رسمقلا ةروس

 مرقس رمل كَل
 . عقاو : ىأ © رقّتسم )9 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١١ # رمهنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف

 219 ريثك : ىأ # رمّهنم !»: :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ١١7 4 ركّذلل نآرُقلا انرّسي دقلو

 . نسلألا ىلع هتوالت انرسي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١9 «رمتسم سحن موي ىف )»
 .2) مهيلع رمتسم :ىدسلا لاق هنعو

 ظ ١4 4« رعسو لالض ىفل ًاذإ انإإ»

 .©© قارتحا :ىأ 4 رعسو إ* :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىناكو سشلا جرخأ

 نمحرلا ةروس

 ه 4 نابسحب ٌرمقلاو سمشلا ©

 اذإف «سانلا لاجآك اهلاجآب ىرجت :ىأ ءامهلاجآ ريدقت :ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(29 47 ىمسم لجأل ىرجي لُك ا::هريظنو ءاكله امهلجأ ءاج

 < 4 نادجسي ٌرَجّشلاو مجنلاو )»

 مجنلا :لاق .ءىدسلا نع «كيرش نع ؛حارجلا نب داور انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©0 ضرألا تابن

 .577/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 5501/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا )١(

 .1؟7/8 ريدقلا حتف (5) 571/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 707١/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت 21/717 نايبلا عماج (0) .555 5/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

455 



 ٠ #« نازيملا عضوو »

 , 227 لدعلا :نازيملاب دارملا :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١١ 4 ناحيّرلاو فصعلا وذ بحلاو

 . هب تبني ام لوأ وهو عرزلا لقب وه :لاق ىدسلا نع «ىناكو ثلا جرخأ

 7١ 4 ناَجرَكاو وللا امهنم جرخُي»
 .2) هرابك :ناجرملاو ءهراغص :ؤلؤللا :ىدسلا لاق هنعو

 "ا 4« ناهدلاك َةَدرَو تناكف

 لهملاك نوكتو «ةدرولا ةلغبلا نولك نوكت :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ
 . تيزلا ىدردك

 4١ 4 مادقألاو ىصاوتلاب ذخؤيف
 مدقب هتيصان طبرتف ءهيمدقو رفاكلا ةيصان نيب عمجي :ىدسلا لاق «هنعو

 ."7هرهظ لقفيو

 ؛ 4 4 نآٍميِمَح نيبو اهنيب نوفوطي »

 .(4 هّرح دتشاو هيلغ ىهتنا دق :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 47 « نانفقأ اتاوذإ»

 .© ناولأ اتاوذ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ه/ 4 ناجرّكلاو توقايلا نهنأك ©
 ءىدسلا نع «دايز نب بّلطْلا نع ىبراحُما نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .9©2 ناجرملا نسحو توقايلا ءافص ىف :لاق

 . 185/8 ريدقلا حتف ,585 5/97 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 .؟178 507/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟) 134 355/6 ريدقلا حتف (1)
 717/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت :71 45/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
 .88/91/ نايبلا عماج (5) .؟4//1717 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 ا/



 نب «ناسح ىرقبعو#

 ١ ىيارز :ىأ 4 ىرَقبَع لف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ةعقاولا ةروس
 م" «ةعفار ةضفاخإل

 50 نيعضاوتملا تعفرو نيربكتملا تضفحخ :ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 ه4 نيام كسر )
 .©0اريسكت ترسك :لاق ىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأ

 ام'ةمأشملا باحصأو . ةنمجلا باحصأ امةنميجلا باحصأف

 9 8.4 ةمأشملا باحصأ

 نيذلا مه :4 ةئميَلا باحصأ إلف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 مه :© ةمأشملا باحصأ © :هلوقو هبلص نم ةيرذلا تجرخأ نيح مدآ نيمي نع اوناك
 .(*) هراسي نع اوناك نيذلا

 ١١ 4 نوقباسلا نوُقباّسلا و »
 .©© َنيِّيلع لهأ مه :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١6 4« ةتوضوُم ررس ىلع ْ
 . ةضفلاو بهذلاب ةلومرم :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١9 « نوفزسُي الو اهنع نوعدصي الإ
 ةدشلا عم ةتباث ىه لب ءمهلوقع فزتت الو مهسوءر عّدصت ال :ىدسلا لاق ؛هنعو

 . ةلصاحلا ةذللاو ةبرطملا

 54/ ,586٠١روشنملا ردلا 5/5 ١١.
 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت يا هرآا/ نآرقلا ماكحأل عماجلا

.١141//5 
 ريدقلا حتف (5) 585/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت

)١( 

.7817/5 
 ) )5ميظعلا نآرقلا ريسفت (5) 572/9 نآرقلا ماكحأل عماججلا
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 "8 (دوضخُم ردس ىف
 .(©0©2اهيف كوش ال :ىدسلا لاق «هنعو

 ١9 4 دوضنم حلطو إذ

 "7 دوفصم :ىأ 4 دوضنَم إ) :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 رمث هل نكلو ءايندلا حلط هبشي ةنجلا حلط :لاق ىدسلا نع «ىناكوشلا جرخأو

 | .©لسعلا نم ىلحأ
 م”. «دودمُملظوإ

 عولط لبق لثم رح الو ؛يسمسش اهبف سيل .عطقني آل : لاق ىدسلا نع «ريثك نبا حرخأ

 رجفلا

 ا «ابارتأًاِبرعإ»

 نهنيب سيل «نهنيب تايخاوتملاقالخألا ىف :ىأ:لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 .«"0 اييندلا ىف تايداعتم رئ ءارض نك اَمَك ال  ىنعي  دساحت الو ءضغابت

 4 6 مومحي نم لظو)»
 .©) ناحخدلا لظ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 4ه 4 نيفرتم كلذ لبق اوناك مهنإ»

 .©")نيكر شم :ىأ © نيفرتم آل: ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 هه 4 ميهلا برش نوبراشف»

 الف ؛لبإلا ذأي ءاد :4 ميهلا إف :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 .«)هنهج لهأ كلذكف «تومت ىتح ادبأ ىورت

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 785/ 5. )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا 300/4/1”.

 .؟0/4-5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4) .95١؟/© ريدقلا حتف (؟)

 ١57/0. ريدقلا حتف 25517 /4 ميظعلا نآرقلا ريسفت « 7781/17 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()
 .؟9/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت :78/9 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0) .75 14/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)
 .؟95/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (8)



 10 (دوهكَقَن مُملَعف د
 .©)نومدنت :ىأ « نوهكفت 9>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١١ «موجنلا عقاومب مسقأ الف إ»
 .©) نآرقلا موجن :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١8 4 نوسكَم باتك ىف
 .©9 روبزلا وه :لاق ىدسلا نع «ىناكو سلا جرخأ

 ٠/9 # نورّهظملا الإ هَسَمي ال لن

 .(*7ةكئالملا ىنعي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 /5 4 نسيني دم ريغ )

 . نيبساحم ريغ :ىأ :ىدسلا لاق هنعو

 84 4« ناحيرو حورف»

 .(* حرفلا :حورلا :# حور وف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 ديدحلاةروس
 ١54 هللا ركذل مهبولُق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ إ»

 اورسأو رهاظلا ىف :4 اونمآ نيذّلل نأي ملأ إ»:لاق ىدسلا نع ؛ىناكوشلا جرخأ
 .©9 هللا ركذل مهبولق عشخت نأ رفكلا

 ؟ 4 4 لخبلاب سانلا نورمأيو نولخيي نيذلا
 الثل مهبتك ىف هلع دمحم ةفص نايبب اولخب نيذلا دوهيلا ءاسؤر دارأ :ىدسلا لاق

 .؟95/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟١) ا نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 .؟9/8/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5) 1١50/8 ريدقلا حف (7)

 .7١1؟/ه ريدقلا حتف (5) .*.0/4 قباسلا ردصملا (ه)

 .١ا/8/6 قباسلا ردصملا (7)



 .(') اونعل:ىأ  اوتبك 95:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١ ؟ 4 مهنم الو مكنم مه ام مهيلع هللا بضغ أموق اولوت نيذلا ىلإ رت ملأ »

 ناك «نيقفانملا (لتبت نب هللا دبعو ١ « (ىبأ نب هللا دبع»ئف تلزن :ىدسلا لاق «هنعو

 نم ةرجح ىف هّنِيَع ىبنلا امنيبف دوهيلا ىلإ هثيدح عفري مث هلع ىبنلا سلاجي امهدحأ
 لخدف ««ناطيش ىنيعب رظنيو «رابج بلق هبلق لجر نآلا مكيلع لخدي » :لاق ذإ هتارجح

 مالع » :ُهّنِقَع ىبنلا لاقف ؛ةيحللا فيفخ ءاريصق رمسأ قرزأ ناكو «لتبن نب هللا دبع
 قلطناف ؛ «تلعف » :ُهقَع ىبنلا هل لاقف ؛هوبس ام هللاب فلحف (؟كباحصأو تنأ ىنمتشت

 .()ةيآلا تلزنف «هوبس ام هللاب اوفلحف هباحصأب ءاجنف

 اوناك ولو هلوسرو هللا داح نم َنوُداوُي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤُي ًاموق دجتال )»
 ل سابا

 ل أ أ ا سر م تا ل :هل لاقف «٠ هلع ىبنلا

 بارش نم ةلضف ىه لاقف ؟اذه ام :هللا دبع هل لاقف ءاهب هاتأف .هل لَضَفَأَف ؟هبلق اهب رهطي

 ؛كمأ لوبي ىنتج الهف : :هوبأ هل لاقف ب عب كلت رهعي هلا لع اهيرشت اهب كاع هل ىبنل

 0 (هيلإ نسحُتو هب قفرت لب ٠ :هل ع ىبنلا
 ١١ 4 ناميإلا مهبولق ىف بتك كئلوأ

 .(9 ناميإلا مهبولق ىف لعج :ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 1١. 5/8 ىناعملا حور «5408/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 . 9/6 ريدقلا حتف 5 روثنملا ردلا 5484/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)

 ىبنلا نأ «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس قيرط نم متاح ىبأ نبا ىلإ 57/4 ريسفتلا ىف ريثك نبا هازع دقو

 . خلا. هتارجح نم ةرجح لظ ىف ناك

 « (« هوجرخي ملو ديج هدانسإ » :ركاش ذاتسألا لاقو «قيرطلا سفن هن نم 1 هدنسم ىف دمحأ هجرخأو

 . « حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور 9 : ١١5/19 دئاوزلا عمجم ىف ىمشيهلا لاقو

 5 ميظحلا نآرقلا ريسفت (4) .51419/7/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (*)

١ 



 رشحلا ةروس
 ١ # اوبستحُي مل ثيح نم هللا مهاتأف »

 مل ام وهو فرشألا نب بعك لتقب كلذ ناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 1 .() مهلابب رطخي

 " # ايندلا ىف مُهِبْدَعَل ءالجلا مهيلع ُهّللا بك نأ الولو ٠

 دعأ ام عم ايندلا رادلا ىف مهبذعيس هنأ مهيلع بتك دق :ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 .(9 منهج ران ىف باذعلا نم ةرخآلا رادلا ىف مهل

 ٠ :4 اوهتناف هنع مكاهن امو ُهوْدُحَف لوسرلا مكاتآ امو

 .©79 هوبلطت الف هنم مكعنم امو «هولبقاف ئفلا لام نم مكاطعأ ام :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ٠١ « مهدعب نم اوءاج نيذلاوإ» ظ
 .(4) كلذ دعب اورجاه نيذلا مهنإ :ىدسلا لاق ءهنعو

 ١؛ «ديدش مهني مهسأب»
 .«© دحاو رمأ ىلع اوقفتي ال ىتح مهبولق فالتخا دارملا :ئدسلا لاق «هنعو

 ١5 «مهلبق نم نيذلا لثمك
 .(7) ردب موي رافكلا باصأ ام لثمك :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 «+ ربكم رابجلا)
 ام ىلع هقلخ ربج ىذلا وه :4 رابسجلا ا :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ءهنعو

 . ©)مهنم دارأ

 .15/4 ىناعملا حور ء14/ه ريدقلا حتف «5481/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .5497/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (6) .757/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 رده ريدقلا حتف ا نآرقلا ماكحأل عماجلا (5) 561١1١/8. قباسلا ردصملا (:)

 .845/4 قباسلا ردصملا (0) . 750/5.  ميظعلا نآرقلا ريسفت ()

2: 



 ةحتمملا ةروس

 ١ «ةايلوأ مكيدَعو ىَودَع اوال اونآ نيذلا اهيأي )ب
 هنأ «« ةعتلب ىبأ نب بطاح ىف ةيآلا هذه تلزن :ل لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ىف ثعب هلع لوسرلا نأوءمهارد ةرشثع اهاطعأ هنأو «مسئاه ىنب ةالوم « ةراس » ثعب

 .©) ةفحجلاب اهاكر دأف ءامهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلعو «باطخلا نب رمع اهرثأ

 ٠١ 4 نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مُكءاج اذإ اونمآن يذلا اهيأي

 دونمؤم لاجر الولو :حتفلا ةروس ىف ىتلا ةيآلل ةخسان ةيآلا هذه :ىدسلا لاق

 .("'طقق اهتنسب ةصاخخ ىهو ةيبيدحلا حلصب ةصاخلا «مهوئطت نأ مهرمّلعَت مل تانمؤم ءاسنو

 فصلا ةروس

 / 4 مههاوفأب هللا رون اوئفطيل نوديري ©

 .(0مالكلاب هعفد نوديري مالسإلا وه :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ةعمجلاةروس

 " 4مهيكزيو هتايآمهيلع ولتيإ»
 .(©مهلاومأ ةاكز ذخأي :4 مهيكَزيو ا:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 ”  مهياوقحلَي اَمَل مهم نيرخآو ف
 .2© مهلك سانلا مه :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 "هع قباسلا ردصملا )١(

 ."ه./4 قباسلا ردصملا(0)

 . 40/8 ىناعملا حور :«35514/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©)
 .575/© ريدقلا حتف 2101/1/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 .؟56/0 ريدقلا حتف (ه)
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 نوقفانملا ةروس

 4 4 مهيلع ةحيص لك نوبسحي
 وأ «ةباد تتلفنا نأ ركسعلا ىف دانم ىدان اذإ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .23) بعرلا نم مهبولق ىف امل نودارملا مه مهنأ اونظ «ةلاض تدشنأ

 ه # مهسوءر اوول هللا لوسر مكل رفغتسي اولاعت مهل ليق اذإو إ>

 «(« لولس نب ىبأ نب ب هللا دبع »ىف ةيآلا هذه تلزنأ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 هاعدف ,ديدش رمأو «هنع ثيدحب هثدحف ُهنِقَع لوسرلا ىلإ قلطنا هتبارق نم امالغ نأ كلذو

 «هومالف مالغلا كلذ ىلع راصنألا تلبقأو «هنم أربتيو هللاب فلحي وه اذإف هلت لوسرلا
 ىولي لعجف « هلع لوسرلا ت تيتأ ول :هللا ودعل ليقو ,نوعمست ام هيف هللا لزنأو ؛هولزعو

 .(7) العاف تسل :ىأ ؛هسأر

 ١١ 4 متعّطتسا ام هللا اوقئاف

 لآ ةروس ىف  ىلاعت هلوق تخسن ةيآلا هذه :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .20 4 هتاقث قح هللا اوقتا ف ٠١7 ةيآنارمع

 قآلطلا ةروس

 ال مُر هللا اوقتاو ةدعلا اوصحأو َنهتدعل هوََْطَف ءاسْنلا ُمُتفلَط اذإ ىلا اهيأيإ» ١
 لا عسل -

 دعت نمو هللا دودح كلتو بم ةشحافب نيتأي نأ الإ نجَرْحَي الو نهتويب نم نهوجرخُ :

 0| « ارمأ كلذ دعب ثدحُي هّللا لعل ىردت ال هسفن ِمَلَظ دقف هللا ةودح

 .53.: 4/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 ١ هر

 ' ."ه / 6 ميظعلا نآرقلا ريسفت )1١(

 .*07/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «1771/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 64ه



 نع «طابسأ نع «لضفملا نب دمحأ نع «نيسحلا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 ريغ ىف ارهاط :4 نهتدعل نهوَقْلَطَف ءاسنلا معقلط اذإ ا:ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا

 :ىأ 4 ةدعلا اوصحأو ا :هلوقو «لاله لك ةرغ دنعف ضيحت ال تناك نإف .عامج

 :هلوقو ؛نهتدع ىضقنت ىتح :« نسهتوسيب نم نهوجرخت الؤ» :هلوقو ؛ةدعلا اوظفحا
 :هلوقو )2١« انزلا لمشتو «ةشحاف ةدعلا ءاضقنا لبق اهتيب نم اهجورخ :# ةنيبم ةشحاقب )»

 .2) ةعجرلا : ىأ (ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل »

 هتأرما قّلط ءرمع نب هللا دبع ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأو

 مث ضيحتو «رهطت ىتح اهكسمي مث اهعجاري نأ ُهَْكَع لوسرلا هرمأف «ةدحاو ةقيلطت اضئاح
 هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلذف ءاهعماجي نأ لبق رهطت نيح اهقلطيلف اهقلطي نأ دارأ اذإف ءرّهطت

 .«9ءاسنلا اهل قلطي نأ ىلاعت
 سام يس اس ١ سرس

 لدع ىَوَّذ اودهشأو فورعمب نهوقراف وأ فورعمب نهوكسمأف نلجأ َنغَلَب اذإف ل
 للاب نمؤي ناك نم ديس

 ءاشف نيتنثا أ ةدحاو اقلط اذ :4 نلجأ نب اذإ خب را هوت قاعنسل لاق

 ىلع :# مكنم لدع ىوذ اودهشأو ا:هلوقو «ناسحإب اهحرسي وأ فورعمب اهكسمي نأ

 تو «قحلا ىلع اودهشأ : هلل ةداهشلا اوميقأو ا :هلوقو ؛ةعجرلاو قالطلا

 ذلا : 4 اجرخم هل لعجي هللا قي نمو )ف ؛ (4) هب نمؤي : « رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 فو وال لاقي هلم يبل باحصأ ب الجر نأ عضو «ةنسلل عجاريو «ةئسلل قلطي

 هتْلَع ىبنلا ىتأي هوبأ ناكف «مهيف ناكف ؛هورسأ نيكرشملا نأو «نبا هل ناكو ؛( ىعجشألا

 و ل ا

 ,0 ةيآلا .٠ قي نمو )) :تلزتق هيأ ىلإ هب ءاجف ءاهقاتساف

 . 48/9 ىناعملا حور «3074/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت ىف درو «انزلا لمششتو 0:هلوق )١(
 . 88 2 ىلا / ؟2 نايبلا عماج ىف درو الماك رثألا )١(

 . 98/9 ىناعملا حور «157ه/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (")
 .84 28/8/54 نايبلا عماسج (4)

 . "80/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت 289/54 نايبلا عماج (ه)

 هه



 " 4 ًاردق ءىش لكل هللا لعج دق )»

 .(١)ةدعلاو لجألا ىف ضيحلا :ىدسلا لاق

 مل ىئاللاو رهشأ ةثالث نهئدعق مجبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا نم نسِعي ىئاللاو

 ع 4 َنِهَلمح نعضي نأ َنِهَلَجَأ لامحألا تالوأو نضحُي

 اهتدعف اهضيح عفترا دق ىتلا :# ضيخحملا نم نسئي 9»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 عاام 2 0 0 - 05

 لامحألا تالوأو :هلوقو «ىراوجلا نه :4 نضحي مل ىئاللاو 9>:هلوقو ءرهشأ ةثالث

 عت نأ اهتدعف «لماح ىهو اهج وز اهقلطي نإ لما اذ : نهلمح نعضي نأ نهلجأ
 . (9اهلمح

 نهيلع اوقيضُتل نهوراضت الو مكدجو نم ٍمهنكَس ثيح نم نهونكسأإ

 مكل نعّضَرأ نإَف نهَلمَح نْعَضَي ىتح نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو

 مترساعت نإو فورعمب مكي اورمتأو نهر وجأ نهوتاف

 5 4 ىرخأ هل عضرتسُف

 اهنكسمي نأ هيلعف ءاهقلطي ةأرملا ىه :4 نهرنكسأ ):ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق
 :هلوقو مكتردقمو .مككلم نم :ىأ 4 مك دجو نم )»: ىلاعت هلوقو « اهيلع قفنيو

 عضت ىتح الماح تناك اذإ ىلبح لا ىلع قفني :6 نهّلمَح َنعضي ىتح نهيلع اوقفنأف إل

 ىلعو « هردق عسوُما ىلع ؛هيلع اوضارت ام وه :4 نهروجأ نهوتآف إف :هلوقو ءاهلمح

 ؛مكنيب اميف فورعملا اوعنصا : ىأ * فورعمب مكنيب اورمتأو إ»:هلوقو « هردق رتقملا

 اهقلط اذإ اهدلو عضرت نأ مألا تَبأ نإ :# ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو إ>:هلوقو

 « اهريغ هب ىضري امب عاضرلا رجأ نم تيضر اذإ مألاو ءىرخأ ةعضرم هل سمتلا «هوبأ

 . 29 اهنم ع زتني نأ ىغبني الف
 # نيك اثرا دز 0 ريس ى# لنا سم هوهر معي 2 "ع 2 2 200 ت6 هيي

 اسفن هللا فلكي ال هللا هاتآ امث قفنيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل »

 «اهاتآامالإ “٠

 .؟45؟/8 ريدقلا حتف «15 40/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا «41/74 نايبلا عماج (1)

 .97 2317/5942 نايبلا عماج )١(

 .55255 (9 14/78 قباسلا ردصملا (5)



 «ةدجوم ةعس نم قفنيل :ىأ 4 هتعس نم ةعس وذ قفنيل )ف : :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 فلكي ام لثم ريقفلا فّلكي الف ءهقزر هيلع رّتَق نم : ىأ 4 هقزر هيلع َرِدُق نموإ :هلوقو
 .0) ىنغلا

 8.4 هلّسرو اهُبَر رمأ نع تنَع ةيرق نم نّيأكو )»
 .تصعو «تريغ :ىأ 4 تع )>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 9 4 اهرمأ لابو تقاذف

 .() اهرمأ ةبوقع :ىأ 4 اهرمأ لآبو 92: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ميرحتلا ةروس

 " 4 ضعب نع ضرععأو هّضعب فرع »
 'تريخأ اهنأ نم هيلإ ىحوأ ام ضعب ةّصفّح فرع :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 .27) امركت ضعب نع ضرعأو ءاهربخت نأ نع اهاهن امب ةشئئاع

 4 « نينمْؤْلا حلاصو»

 .(9) هَْلَع دمحم باحصأ مه : ىدسلا لاق

 0 4 تان تاحئاس تادباعإ»
 . تامئاص : * تاحئاس إف : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 5 4 ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 .0©2 تيربك ىه : # ةراجحلا © : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق « هنعو

 )١( قباسلا ردصملا (؟) .517 297/174 نايبلا عماج 78//917.

 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4) :98/5/8 قباسلا ردصملا (؟) 4/591١.

 قباسلا ردصملا (ه) 4/09٠ 591.



 كلا ةروس

 « «لتغ نسحا مكيأ مكر )
 دشأ هنمو ءادادعتسا نسحأو ءاركذ توملل مكر ثكأ :ىأ :ىدسلا نع ىبطرقلا لاق

 .()0ارذح و افوخ

 * «روُطُف نم ىرت له

 .(") قورخ نم :ىأ 4 روطُق نمإ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأ

 4 «ريسحوهو )»
 .©9 ءايعإلا نم عطقنم ىأ :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ١5 «اهبكاتم ىفاوشماف»
 ءاهفارطأ : ىأ * اهبكانم ا:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(؟7اهيحاونو

 مّلقلا ةروس

 ١ 4 نورطسي امو ملقلاو ن إ>

 .(*) ضرألا لمحي ىذلا توحلا وه :ا4 ن إف :لاق ىدسلا نع ؛ىناكوشلا جرخأ

 .©7) ركذلا هب بتك ىذلا :4 مّلَقلاو إ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ىبطرقلا جرخأو

 .؟5//40 روشنملا ردلا 2785/48 نآرقلا ناكحأل عماجلا (1)

 .175/9 ىناعملا حور .559/ ريدقلا حتف 148/1 روشنملا ردلا .1584/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 .595/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)

 .55914/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .5//751 ريدقلا حتف (ه)

 17١7/2”. نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)



 امو ةكئالملا ىنعي , :4 نورطسَُي امو ل: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا نع ريثك نبا ع جرخأو

 )١(. دابعلا لامعأ بتكت

 ؛ 4 ميظع قلخ ىلعَل كنإو

 .() مالسإلا وه ميظع نيد ىلع :ىأ :ىدسلا لاق

 9 4 نونهديف نهدت ول اودو ©

 .©)مهرفك ىلع نودامتيف ءاورفكت ول اًوُدو :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ٠١ 4 نيهم فالح لك عطت الو »

 .(4) ( قيرسش نب سنخألا ) : ىنعي :ىدسلا لاق

 5 #4 موطرخلا ىلع همسنس ©

 .(0 موطرخلا ىلع مطخيف ءردب موي لتاقي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١17 4 ةنجلا باَحصأ انوُلَب امك مهانؤلب انِإ ل

 ملف ءاودوزنيو اهتم اولكأب أو ءاهلوخد نم مهتم ملف «نيكاسلا هنأ هرامث غلب ذإ ناكر

 اهتمرصنَف جلدنلف اولاعت «نيكاسملا ءالؤه انلاومأ ىطع َمالَع :ضعبل مهضعب هونب لاق تام

 اهتلخدي ال إ>: اتفخ ضعبل لوقي مهضعبو اوقلطناف ءاونشتسي ملو .نيكاسملا ملعي نأ لبق

 .#20 نيكسم مكيلع مويلا

 .©9 اسبي اميشه :ىأ ءدصح اذإ عرزلا لثم :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .501/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 1٠5/4. قباسسلا ردصملا )١(

 .؟34/8 ريدقلا حتف لال ٠9/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (©)
 .«558/8 ريدقلا حتف 2557/1 روثنملا ردلا 30١١/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .؟107؟/© ريدقلا حتف 25١5/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (ه)

 .51/19/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)
 .105/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)



 "5 4 نيرداق درح ىلع اودغو 9
 ىلع : ىأ « درسح ىلع 9 : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ,(00 بضغ

 .(9) درح مهتيرق مسا ناك :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 ؟8 4 نوحّبسُت الول مكل لقأ ملأ »

 .(©9 احيبست نامزلا كلذ ىف مه ٌؤانثتسا ناكو «نونثتست الول ىأ :ىدسلا لاق

 ؛ 4 4 ثيدحلا اذهب بدَكي نمو ىنرذف»

 .(؟9نآرقلا :ىأ «ثيدحلا اذه :ئلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىناكو شلا جرخأ

 48 4 موظُكم وهو »

 «* مومغم وهو :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ه7 4 مهراصبأب كتوقلرُيَل اورَمَك نيذلا داكي نإو

 امع كنوفرصي :ىأ 4 كّنوقل يل >:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 .©9 ةلاسرلا غيلبت نم هيلع تنأ

 ةقاحلاةروس

 ه « ةغاّطلاب اوكلهأف »

 0 ةقانلا لتاق : ىنعي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١. 15/8 ىناعملا حور 257517/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 ١. 457/9 ىناعملا حور«4 ٠7/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 مهضعب باضغإ ىلع نيرداق:لاقف ىدسلا نع نيدراولا نيلوقلا نيب ىسولألا عمج (؟) ةيآلا ىفو

 . مهتنج مسا ( درحو ) « ضعبل

 .7170// ريدقلا حتف (4) ١. 11/9 ىناعملا حور «4 ٠5/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 .”377// نآرقلا ماكحأل عماجلا (1) .1408/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 14١7/4. ميظعلا نآرقلاريسفت (70)
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 5 4 ةيتاعرَّصْرَص حيرب اوكلهأف ٌداع امأو إل

 .2)بوبهلا ةديدس :ىأ # ةيتاع آ:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 / 4 ًاموسح مايأ ةّيامثو لابآ عبس )»
 .©) دحألا موي ةادغ اهلوأ ناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ٠١ «ةيبار ةذخأ مهذخأف )»

 .2 ةكلهم :ىأ # ةيبار 9>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ

 1١ ١١ 4 ةركذت مكل اهّلَعجَتل ةَيراَجلا ىف مكائلمح ف

 ىه :4 ةيراَجا إ>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ءرذنملا نباو متاح ىبأ نبا جرخأ

 .(4 احون اوصع ثيح ؛مهب عنص ام نوركذت :ىأ 4 ةركذت مكل اهّلَعجنل إف :هلوقو «ةنيفسلا

 ١١ 4 ةينامث ذئموي مهقوف كبَر شرع لمحو »
 ةلمح لمحي الو ,مهقوف ةكئالملا هلمحت شرعلا :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ,20 هللا الإ شرعلا

 ؟1 4 ةيضاقلا تناك اهتيلاي»

 ايندلا ىف ءىش نكي ملو توملا ىنمت :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 29 هنم هيلإ هركأ

 4 4 نهعلاك لابجلا نوكتو
 . شوفنملا فوصلاك : لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 4١17/5 .

 4١7/4. ميظعلا نآرقلا ريسفت (5) ١517/9. ىناعملا حور 2575/8 نارقلا ماكحألا عماجلا (؟)

 .51/45/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه) .550/5 روشملا ردلا (4)

 . 188/5 ىناعملا حور ؛«5/4١4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

45١ 



 "١ « هيؤت ىتلا هتليصقوإ»
 ,00هتريسشع :ىأ < هتليصُف /8:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 حون ةروس

 ؛ 4 مكبونذ نم مكل رفغُيإ»
 .() مكبونذ مكل رفغي ىأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 / 4مُهَِئارَسْفَساوٍِ
 .لوقي ام اوعمسي الثل مهسوءر اوّطغ :لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأ

 ١4 «اراوطأمكَقلَخ دقو

 .(2) ةغضم مث ةَقَلَع مث ةفطن نم مكقلخ :ىدسلا لاق هنعو

 ١5 4 اقابط تاومس عبس إل
 لك نيب «نيضرأ ىلع اقابط تاومس عبس هللا قلخ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .(؟)رمأو قلخ ءامسو ءامسو ضرأو ضرأ

 ؟5 4 ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع ردتالإ»

 باجتساف «رادلا نكسي ىذلا :ىأ 4 ارايد :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو
 :لاقو ؛هلزتعا ىذلا هبلصل حون دلو ىتح «ضرألا ىلع نم عيمج كلهأف هل هللا

 .© # لبج ىلإ ىوآس

 ١8 © ارابت الإ نيمِلاظلا دزئالو
 .(9 انارسخو « اكاله : ىأ © ارابت الإ ل : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟١) 470/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 8//71997.
 ) )5.7185/8نآرقلا ماكحأل عماجلا (4) . 478/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .؟147/4 ميظعلا نآرقلا ريسفتء7795؟/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 .454/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «79/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)

51 



 نجلا ةروس
 " 4 اسير دج ىلاعت هّنأو

 نع «ةصييبق نع «نارهم نع«نمحرلا دبع نع «راشب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©) انير رمأ :# اسنير دج ف :لاق ءىدسلا نع «نايفس

 4 « اطَطَش هللا ىلع انُهيقس ٌلوقي ناك ُهَنأو ط
 و ؛سيابإ نونعي : # انهيفس 9 : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «ريثك نبا جرخأ

 | . اروج : «ياططشإل

 5 # اقهر مهودازف

 , اهلزنيف ضرألا ىتأيف هلهأب جرخي لجرلا ناك :ىدسلا لاق «ريثك نبا جرخأ

 .ىتيش ام وأ ىلام وأ ىدلو وأ هيف انأ رضأ نأ نجلا نم ىداولا اذه ديسب ذوعأ :لوقيف

 ٠١ 4 ادّضَر مُهُبر مهب دارأ مأ ضرألا ىف نمب ديرأ ٌر شأ ىردن ال انأو )»

 ىبن ضرألا ىف نوكي نأ الإ ءسرحُت ءامسلا نكت مل :ىدسلا لاق «ريثك نبا جرخأ

 ءايندلا ءامسلا ىف دعاقملا تذختا دق ُهْتْقَع دمحم لبق نيطايشلا تناكف « رهاظ هلل نيد وأ

 ةليل اومجر الوسرو ابن هم دمحم هللا ثعب املف ءرمأ نم ءامسلا ىف ثدحي ام نوعمتسي

 ىف رانلا ةدش نم اوأر امل ءامسلا لهأ كله :اولاقف «فئاطلا لهأ كلذل عرفف «ىلايللا نم

 دبع )مهل لاقفءمهيشاوم نوبيسيو ءمهءاقرأ نوقتعي اولعجف «بهنشلا فالتخاو ءامسلا

 ؛مكلاومأ نع اوكسمأ ءفئاطلا لهأ رشعم اي مكحيو :«ريمع نب ورمع نب ليلا
 امنأ ءامسلا لهأ كلهي ملف ءاهتنكمأ ىف ه ةرقتسم اهومتيأر نإف «موجنلا ملاعم ىلإ اورظناو

 لهأ كله دقف اهورت ملف مترظن نإو « هيَ ادمحم ىنعي ؛ةشبك ىبأ نبا لجأ نم اذه

 اوتأف «ةليللا كلت ىف نيطايشلا تعزفف «مهلاومأ نع اوفكف ءاهوأرف اورظنف .ءامسلا

 اهمشأ بارت نم ةضبقب ضرأ لك نم ىنوتثا :لاقف ,مهرمأ نم ناك ىذلاب هوثدحف «سيلبإ

 «ةكم اومدقف نيبيصن نج نم رفن ةعبس ثعبف «ةكمب مكبحاص :لاقف ءمشف «هونأف

 ."14/0 ريدقلا حتف « 5801/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا 15/6 نايبلا عماج (1)
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 ىلع اصرح هنم اوندف «نآرقلا أرقي مارحلا دجسملا ىف ىلصي امئ اق هلل هللا ىبن اودجوف
 ىلع مهرمأ ىلاعت هللا لزنأف « اوملسأ مث « هبيصت مهلكالك تداك ىتح «نآرقلا

 ١'(. هتِلَع هلوسر

 ١١ «اددق قئارطانكإ»

 .(") ةعيشو ةضفارو ةئجرمو ةيردق مكلثم مه :لاق ىدسلا نع «خيبشلا وبأ جرخأ

 ١4 اَقَدَع ًاءام مهانيقسأل ةقيرّطلا ىلع اوماقتسا ولو

 .(09 مالسإلا :ىأ 4 ةقيرطلا ا :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ

 ؟؟ 4 ادّحتلم هنود نم دجأ نلو

 .(9 ًاجلم الو ازرح هنود نم دجأ ال :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 "1 4 ادّصَر هفلخخ نمو هيدي نيب نم كُل هّنإف ل

 هنإ :اولاق «هللا دنع نم ءاج املف ءىحولا نوظفخي «ةظفح :ىأ :ىدسلا لاق «هنعو

 . .©© ناطيشلا نم هنإ :اولاق ناطيشلا هاقلأ امو هللا دنع نم

 ؟ 84 مهبر تالاسر اوغلبأ دق نأ َمَلْعَل ا

 .هَع دمحم ملعيل ليربج عم ةظفح ةعبرأ مه : لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

٠ 
 ظ لمزملاةروس

  85و

 لمرملاهيأي «١
 ميئانلا اهياي :ىنعي :ىدسلا لاق «ريثك نبا جرخأ 00

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت «17559/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 470/4.

 ) )5روشنملا ردلا 57/4/5.

 )"( ميظعلا نآرقلا ريسفت 54/17١.

 ) )5ىناعملا حور 79 ١/ه ريدقلا حتف «58117/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١914/4.

 )( نآرقلا ماكحأل عماجلا 5851/4.
 ) )5ميظعلا نآرقلا ريسفت 475/4 .

1 



 ه4#«اليقئالرف»

 نم ذوخأم «ميرك ىنعمب :اليقثإ»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ
 .() ىلع مركي : ىأ ىلع ليقث نالف : مهلوق

 ٠ 4 اليوَط احبس راهتلا ىف كل نإ >

 اعوطت : ىأ # اليوَطاَحَسَّس !:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 .(")اريثك

 8 4 اليتبت هيلإ لّمَبتو ©

 .ةدابعلا ىف هل صلخأ :ىأ:لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١١ 4 اميحَجو ًالاكنأ اْيَدَلَّنِإل

 .ادويق :ىأ 4 ًالاّمكنأإل :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١5 اليو ًاذخأ ُهاَتذخَأف لو

 .© اديدش اذخأ :ىأ 4السيبو ًاذخأ )>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق

 ١١ 4 اييش نادلولا لعِجي
 .(©ىناوزلا نادلو مه : لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ؟ . 4 نآرقلا نم َرَسَيَت ام اوأرقاف )»

 ىدسلا نع «ىنادمهلا نامثع نع عيكو نع «بيرك وبأ انثدح :لاق ىبطرقلا جرخأ
 ,(©0 ةيأ هئام :لاق

 )١( ريدقلا حتف «5870/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ©/ 715.

 . 475/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟١)

 . 21738 4//2411 قباسلا ردصملا (؟)

 7١8/9. ىناعملا حور «587/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .5؟1/ ريدقلا حتف 5845/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا «83/؟9 نايبلا عماج (ه)



 رئثدملاةروس

 .(©)حلصأف كلمعو :ىأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا ج رخأ

 و ل 2

 ه «رجمهاف زجرلاو

 ىه :لاقو  ءارلا مضب ىدسلا اهأرق -زجرلا :لاق ىدسلا نع ؛ىناكوشلا جرخأ
 .©"0ديعولا

 54 رفكتست ننمتالو)»
 .اهنم رثكأ سمتلت ةيطعلا طعت ال :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 م «روقاتلا ىف َرقن اذإف ظ
 .(")روصلا وه :# روقانلا إ»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١ #«ادوهش نينبوإ»

 .(4) رشع ةثالث اوناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١٠ 4 ادوعّص هقهرأس

 نأ فلكي منهج ىف ءاسلم ةرخص ىه : لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ,(20اهدعصي

 .رسبو سبع مث .رظن مث .ردق فيك لق مث .ردق فيك لعقف .ردّقوَر كف هنإ»
 ١4-١6 «رضشبلا لوق الإ اذه نإ .رثؤي رحس الإ اذه نإ لاقف .ربكتساو ربدأ مث

 .51 4/4 ىناعملا حور «586 4/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 .5؟6/ه ريدقلا حتف )١(

 . 4141/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت ()

 .7875/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 .54 45/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)



 مهيأر اوعمجيل «ةودنلا راد ىف اوعمتجا امل مهنإ :لاق ىدسلا نع ؛«ىبطرقلا جرخأ

 :نولئاق لاقف ؛هنع مهودصيل ءجحلل برعلا دوفو مهيلع مدقي نأ لبق هيف هنولوقي لوق ىف

 لاق امك « نونجم : نورخآ لاقو « نهاك : نورخآ لاقو « رحاس : نورحخآ لاقو « رعاش

 « هيف هلوقي اميف ركفي ديلولاو ءاذه لك# لاثمألا كَل اوًبرض فيك رّظنا إ» : ىلاعت
 لوق الإ اذه نإ . رثؤي رحس الإ اذه نإ :  لاقف ءرسبو سبعو رظنو ء ردقو « ركفف

 ىلإ هبسنف هّتيَع ىبنلا سلاجي ناك « ىمرضحلا ىنبل دبع « رايس » لوق نم هنأ : ىنعي 4 رشبلا
 .(1) هنم مّلعت هنأ

 ٠.١" «رشع ةعست اهيلع إ»

 عفدأ انأ «رشع ةعستلا مكتلوهي ال :(ىحّمجلا ةدلك نب دشألا وبأ )لاق :ىدسلا لاق

 .(")ةنجلا ىلإ نورمت مث ةعستلا رسيألا ىبكنمبو «ةكئالملا نم ةرشع نمبألا ىبكنمب

 ما «رخأعيوأ َمَدَقَتي نأ مكسم ءاش نمل »

 .(9ةنجلا ىلإ اهنع رخأتي وأ «رانلا ىلإ مدقتي نأ :ىدسلا لاق «هنعو

 4 © * نيضئاخلا عم ضوخن انكو )»

 .(©) نيبذكملا عم بذكن انك : ىدسلا لاق ؛هنعو

 ه 4« هّمامأ َرِجَفَيل ناسنإلا ديري لب»

 ءىدسلا نع «رمع نع «ةملس نع ديمح نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ
 هلوق ىف لاق

 .©© امدق :ىأ © همامأ ل>: ىلاعت

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 1874 :.4//32817 نآرقلا ماكحأل عماجلا 437/4 4.

 روشملا ردلا :187/7/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) 584/5.

 .871/© ريدقلا حتف .8//581/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 .541/9/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)

 77/0 ريدقلا حتف 21١1/55 نايبلا عماج (ه)
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 )2١. ةبوتلا فوسيو بونذلا لجعي ىذلا وه :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأو

 ١١ «رزوالالك

 لاقف «لابجلا ىف اونصحت اوعزف اذإ ايندلا ىف اوناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .()ىنم ذئموي مكمصعي رزو ال :مهل هللا

 ١6 4 هريذاعم ىقلأ ولو

 نع ةزمح ىبأ نع ؛داور نع «ىنالقسعلا ةفيلخت نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©9 باوبألا قلغأو روتسلا ىخرأ ولو :لاق ءىدسلا

 ؟4 «ةرساب لوي ةوجوو)»
 .«؟9اهناولأ ريغت :ىأ #4 ةرسساب ا :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ” ه 4 ةرقاف اهب لَعفُي نأ نُظَن ا

 .©© ةكلاه اهنأ نقيتست :لاق ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأ

 ؟9 4 قاّسلاب قاّسلا تقتلاو »

 امه :لاق «ىدسلا نع «نايفس نع «نارهم نع ؛ديمح نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .(7 توملا دنع ىرخألاب امهادحإ تّفِصُن اذإ هاقاس

 م5 4 ىدس َكَرتي نأ ناسنإلا بّسحيأ »

عت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ
 ,("9ثعبي ال :ىأ 4« ىدس 9: ىلا

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 44/14 5.

 .7844/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 .574/9 ىناعملا حور «5847/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2115/5 نايبلا عماج (*)

 .400/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت «19401/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
 .1/4-59 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)
 ١1١5/14. نايبلا عماج (5)

 .4557/5 ميظعلا نآرقلا ريسفت (7)
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 ١ 4 رهدلا نم ْنيح ناسنإلا ىلع ىتأ له

 هيلع مدآ وه :4 ناسنإلا ا:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ
 .(0)مالسلا

 " 4« َليبّسلا ةانيده انإ »

 م١ 4 ًارشت تارشاثلاو .ًافصَع تافصاعلاف . ًافرع تالَسوْلاو©

 نع «ةبعش نع ءذاعم نب هللا ديبع نع «ىنثملا نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©0 حايرلا ىه «تارشانلاو ,تافصاعلاو ءتالسرملا :لاق ءىدسلا

 ابلاةروس

 «اسابل ليللا انلعجو

 .(© مكل انكس :ىأ # اساّبل 9 : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 “٠ 4« اباقحأ اهيف نينبال ط

 .©© نودعت امم ةنس فلأك موي لكو اموي

 .541/ه ريدقلا حتف 191٠/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)
 .11414/9 ىناعملا حور «4517/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 .1571/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) 1١. 501/55 نايبلا عماج (©)
 . 5959/4 قباسلا ردصملا (ه)
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 ؟ 4 4 ًادرب اهيف نوقوذي ال ١)

 .00 مونلاو ساعنلا :دربلاب ىنعي :ىدسلا لاق هنعو

 تاعزاتلا ةروس

 :لاق ءىدسلا نع «نايفس نع ؛عيكو انث :لاق بيرك وب انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .() ردصلا ىف قرفت نيح سفنلا

 م 4 ةفجاو ذشموي بولُق »

 نع ةلئاز :ىأ # ةقجاو ظ : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .()اهنكامأ

 ٠١4 ةرِفاَخلا ىف نودوُدرَمَل اَنإأ»

 لاق « ىدسلا نع « نايفس نع « نارهم نع « ٌديَمَح نبا انثدح : لاق ىربطلا جرمخأ

 .(40 توملا دعب ةايحلا ىف : ىأ 4 ةرفاحلا ىف إ» :ىلاعت هلوق ىف

 ؟ 44 ىلعألا مكبر انأ»

 كيطعأ نأ ىف كل له «نوعرف اي :ىسوم لاق :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 اذإو «بوكرلاو براسشملاو حكانملا ةذل كيلإ درّتو ءكنم عزتني ال ككلُمو ؛مرهت ال كبابش

 نوعرف سفن ىف تاملكلا هذه تعقوف ؟ىب نمؤتو ةنجلا تلخد تما
 تاملكلا هذهو

 هربخأ ناماه ءاج املف « ناماه ىتأي ىتح تنأ امك : ثكوعرف لاق  تانيللا
 هزجعف «

 1 : مهعمجو هموقل لاقف مهيلع جرخ نيح كلذف ءدّبعت ابر تنك ذإ دبعت ريصت :لاقو «ناماه

 .(2) ىلعألا مكبر انأ“

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2191/1/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4714/5 .
 .787/9 ىناعملا حور لالا/ه ريدقلا حتف .15/87/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 39/٠ نايبلا عماج (؟)

 . ”ا/ع/ه ريدقلا حتف 4//25941 نآرقلا ماكحأل .عماجلا (0)

 1١17/5”5. روشنملا ردلا (ه) ل نايبلا عماج (4)

5282 



 ٠ 4 اهاحد كلذ دعب ضرألاو

 ىبأ نع ؛حارجلا نب داور نع «ىنالقسعلا فلخ نب دمحم انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .©) اهطسب : ىأ # اهاحد :ىلاعت هلوق ىف لاق ءىدسلا نع ةزمح

 4١4٠ 4 ىوأا ىه ةنجلا نإف .ىوهلا نع سفنلا ىهتو هبَر َماَعَم فاَخ نم امأو

 هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ ىف ةيآلا هذه تلزن :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 اموي هاتأف ءاذهب تيتأ نيأ نم:هلأسي ناكف «ماعطب هيتأي مالغ هل ناك ركب ابأ نأ كلذو ءهنع

 اذه كل نيأ نمف «تيسن :لاقف ؟مويلا ىنلأست مل :همالغ هل لاقف :هلكأو «هلأسي ملف ماعطب

 ىقب ام «براي :لاقو «هتعاس نم هأيقتف .هينوطعأف ةيلهاجلا ىف موقل تنهكت :لاقف ؟ماعطلا

 .(9 تلزنف هتسبح تنأف ىقورع ىف

 سبع ةروس

 "١٠ «ةمركم فحص ىفإ»

 .هللا دنع نم : ىأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ١4 «ةرُهطُم ةعوفرم )»
 .(9رافكلا اهلاني نأ نم ةناصُم :ىدسلا لاق «هنعو

 "84 ًابضقو ًابنعو
 وه :بضقلا :4 ابضقو إ:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 .(©9 اضيأ تقلا :اهل لاقيو «ةبطر باودلا اهلكأت ىتلا ةصّمصَقلا

 :بدعلا :# ابنعو إف : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع رذنملا نبا جرمخأو

 . رجشلا نم ظلغ ام

 )١( نايبلا عماج .9٠/.”.

 .5999 /4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)
 .585/© ريدقلا تف ل007٠ ل٠. 5/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()

 . 477/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)

 الا



 "7 - ١4" مكماعنألو مكل ًاعاتم .ابأو ةّهكافو .ًابأغ قئادحو »

 : © ابأ 9 : هلوقو « نيتاسبلا ىه : 4 قئادح )»:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 .0) مكماعنأل

 ريوكتلا ةروسم

 ه 4 ترِشُح شوشولا اذار
 .22) بابذلا ىتح ءىش لك رشحي :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 4 ترجَس ٌراحبلا اذإو
 .7)2 تريصو ؛تحتف :ىأ 4 ترج سر: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 م4 تلمس ٌةدوءوملا اذإو»

 .تلأس :ىأ 4 تّلكس )' : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 «٠١ ترشُن فحصلا اذإو»

 . تفشك : ىأ « ترشُن إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١١4 ترس ميحجلا اذإو

 . تيمح :ىأ 4 ترعس /:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ١١ 4 سحلب مسقأ الف)
 .(؟ موجنلا وه 4 سلا إف :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 510/5 روشملا ردلا (1)
 .19/5/15 ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟)

 7١. 3/5 روثتلا ردلا «477/4 ميظعلا نآرقلا ريسفنث (0)

 .40/9,11748 2141/9/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (4)
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 راطفنالا ةروس

 ١ (َترَطَفنا ءامّسلا اذإ)
 .0) تقشنا: ىأ 4 ترطفنا آ>:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «رذنملا نبا جرخأ

 4 « ترفعب روَبُقلا اذإو »

يف نم جرخيف «كرحت «رثعبتو :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ
 .(9) اه

 نيففطملاةروس

 #١ نيففطملل ليو

 هل لاقي لجر اهب ناكو «ةنيدملا هن لوسرلا مدق :لاق ىدسلا نع «ىناكو شلا جرخأ

 60 ةيألا هللا لزتأف ءرخآلاب لاتكيو ءامهدحأب ليكي «ناعاص هعمو «ةنيهج وبأ

 قاقشنالا ةروس

 ١ # تقحو اهبرل تنذأو )»

 .(©9عيطت نأ اهل قحو «تعاطأ :لاق ىدسلا نع «رذنملا نبا جرخأ

 ١9 4 قبَط نع ًاقبَط نبك رتل )»
 .لزنم دعب الزنم مكلبق نم لامعأ نعبتتل :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ؟ 5 4 نونمث ريغ رجأ مهل لذ

 .©© صوقنم ريغ : ىأ # نونمت ريغ ١] : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق هنعو

 481١/54. ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟) .57؟/5 روشتملا ردلا 1١١

 .518/5 ىناعملا حور ؛594/8 ريدقلا حتف «*355/5 روشنملا ردلا (6)

 .491/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5) ."؟9/ روشنملا ردلا (4)

 ال



 جوربلا ةروس
 ١ 4 جوربلا تاذ ءامسلاو

 4 4 دودخألا باحصأ لق

 دو « قارعلاب دمخو « نميلاب دخ : ةثالث دودخألا تناك : ىدسلا لاق «هنعو

 . (0)ماشلاب

 قراطلا ةروس

 م «بقاقلا مجتلا )ل
 . مُهيلع لسرأ اذإ نيطايسثلا بقثي :ىدسلا لاق :ريثك نبا جرخأ

 / 4 بئارلاو بلا نهب نم جري
 .اهيف الإ نوكي ال «قيقر رفصأ «ةأرملا بئارتو «لجرلا بلص :ىدسلا لاق ؛هنعو

 ١١ 4 عدصلا تاذ ضرألاو إ»

 .209تابنلا نع اهعادصنا وه :ىدسلا لاق «هنعو

 ١١7 4 اديور مُهْلهمأ نيرفاكلا لْهَمَف

 )١( ميظعلا نآرقلا ريسفت 2491/5 455.

 )١( قباسلا ردصملا 4 / 24517 448 .
 ) )©5ىناعملا حور «93037 / 5 روغنملا ردلا 545/6 .
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 ١ « ىلعألا كبرمسا حبس إل
 «ىدسلا نع «نايفس نعءنمحرلا دبع نع ءراشب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 "«ىدهفردقإ
 مث «رثكأو لقأو «رهشأ ةعست محرلا ىف نينجلا ردق :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .©) محرلا نم جورخلا هاده

 ١9 * ىسومو ميهاربإ فحص 9

 .(2 هلع ىبنلا ىلع لزن ام لثم :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 ةيسشاغلا ةروس

 ”«ةَيِصانٌةلِماعإ
 .(؟7باذعلاب رانلا ىف ةبصان «ىصاعملاب ايندلا ىف ةلماع:لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ه «ةّينآٍنيَع نم ىقسن»
 .اهنايلغو اهرح ىهتنا دق :4 ةينآ 9»ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١٠١ 4 ةَقوفصم قرامتو»

 .«©)دئاسولا ىه :# قرامت 98ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق هنعو

 . 77 / ه ريدقلا حتف «639 / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 247/9١ نايبلا عماج )١(

 .؟ 49 / 9 ىناعملا حور « 487 / ه ريدقلا حتف ءال5١٠ /2 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟)

 ."141 / 5 روثنملا ردلا (5)

 .007 / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 7/111 /8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)

 هن © ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)
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 "5 (مهبايإ اميلإ نإ
 )١(. مهبلقنم انيلإ :لاق ىدسلا نع متاح ىبأ نبا جرخأ

 ١ 4 رجفلاو
 .() حبصلا :«رجفلا إ8:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدنسلا نع ريثك نبا جرخأ

 "4 رشع لايلو
 .©9 ةجحلا ىذ نم رشع لايل :ىأ :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 #٠ دامعلا تاذ مرإ لذ

 . 299 داع ةكلمم تيب مرإ نإ :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ٠١. «داتوألا ىذ نوعرفو

 مث دتو ىف همئاوق نم ةمئاق لك لجرلا طبري ناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ,(9)هخ دشتف ةرخص هيلع لسري

 ١١ «داسملااهيفاورّتكأف »

 .ىصاعملاب :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا ج رخأ
. 3 2 000 

 ١ #4 باذع طوس كبر مهيلع بصف

 .2) باذع عجر :ىأ # باذع طوس 9 :ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ءهنعو

 .55 5 /5 روشنمملا ردلا )1١(

 .ه٠© / 4# ميظعلا نآرقلا ريسفت (؟١)

 .47 15 / © ريدقلا حتف ء/4١١ /8 نآرقلا ماكحأل عماجلا (م)
 . .3 51 / 5 روشنملا ردلا .ه ١7 / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 7١9/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)
 . "01/5 روشملا ردلا (5)

 الك



 ١9 4 اّمَل ًالكأ ثارّتلا نولكأتو )>

 .2) اديدش : ىأ 4 امل الكأ إف : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 514 ىداَبع ىف ىلحدافط
 .() ىدابع عم ىلخدا :ىأ :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 دّلبلا ةروس

 ١ 4دّلبلا اذهب لح تنأو إ»
 .هب لتاقث نأ كل لح دمحم اي تنأ:لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 م كيدّلو امو دلاوو»

 .©9 هدلو دلو امو ءمدأ دلاولاب :ىدسلا لاق هنعو

 ه «دحأه يلع ردقي نل نأ ناسنإلا بسحيأ »

 .(© لجو زع هللا 4 دحأ هيلع ردقي 9>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛هنعو

 + 4 ادب الامإل

 .اريثك : ىأ 4 ادّبُل 9» : ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ١ 5 4 ةبرقُم اذ ًاميتي

 .هنم ةبارق اذ : ىأ #4 ةبرسقم اذ إ>:ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق «هنعو

 ؟١ 4 ةَدّصْوُم ران مهيلعإ»

 .«© ةقباطم :ىأ 4 ةدّصْؤم ا: ىلاعت هلوق ىف ىدسلا لاق ؛ىبطرقلا جرخأ

 8١. 49/2 نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 )١( روشنملا ردلا 5/56١.

 )( ميظعلا نآرقلا ريسفت 4/50١1١.

 ل روثنملا ردلا «5١0؟/14 ميظعلا نآرقلا ريسفت (5)

 514 0١5/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا ()
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 سسمشلا ةروس

 .2 اهرح : ىنعي 4 اهاحض )ف : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ

 ٠١ه اًهابقع فاخي الو»

 مل : لاق .ىدسلا نع «نايفس نع «نارهم نع «ديمح نبا انثدح :لاق ىربطلا ج رخأ

 .©)عنص ام ةبقاع اهرقع ىذلا فخي

5 3 00 ُ . 2 

 ه * ىضرتف كبر كيطعي فوسلو )»

 .(2)رانلا هتيب لهأ نم دحأ لخدي الأ دمحم ىضر :لاق ىدسلا نع«ىبطرقلا جرخأ

 “٠ «ىدهفالاض كدجوو»

 نع «بهو نب هللا دبع نع «نارهم نع «ديمح نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 .(5) اماع نيعبرأ هموق رمأ ىلع :لاق .ىدسلا نع «نايفس

 ه «اهل ىحوأ كبر نأب ط
 .©© اهل لاق : ىأ # اهل ىحوأ 9 :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ؛«ىبطرقلا جرخأ

 ١77/4. نآرقلا ماكحأل عماجلا (1)

 حور /45٠0« هريدقلا حتف 501/5 روشنملا ردلا ءالا ١/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا ء0٠151/7 نايبلا عماج )١(

 .”815/9 ىناعملا

 ١8/4. نآرقلا ماكحأل عماجلا ()
 .55357/9 ىناعملا حور «458/© ريدقلا حتف ءالا 89/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا 2178/٠٠ نايبلا عماج (4)

 7989/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 تل



 * 4 اتاَكشأ سانلا ردصسي ذئموي »

 : 3 )١(. اقرف : اتاَّكشُأ !»:ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 ١ «احبض تايداعلاو ٍِظ

 ىلإ ةفلدزملا نمو «ةفلدزملا ىلإ ةفرع نم لبإلا ىه :لاق ىدسلا نع ؛ىبطرقلا جرخأ
 60 ةفرع

 " 4« قسحلاب اوصاوتو >
 .©0 لجو زع هللا وه انه قحلا :ىدسلا لاق :ىبطرقلا جرخأ

 ةزسمهلا ةروس
 .(©9قيرش نب سنخألا ىف تلزن :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأ

 14 هددعو الام عَمج ىذلا إ»

 .«©)هددع ىصحأو ؛« ضعب ىلع هضعب هعمج :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 « 4 ةَدَممٍدَمَع ىف )ف

 )١( روثنملا ردلا .ه 47/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 52.0/5.

 ىناعملا حور ءا/؟ 45/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (؟) 445/5 .

 )©( نآرقلا ماكحأل عماجلا /27101.

 . 451/9 ىناعملا حور ,597/5 روسثنملا ردلا ()
 7707/7. نآرقلا ماكخأل عماجلا (ه)

 ع



 .2) ران نم ةددمم دمع ىف :لاق ىدسلا نع «ريثك نبا ج رخأ

 وهف  ميملا حتفب  (دمع ) ىف اهأرق نم :لاق ىدسلا نع «متاح ىبأ نبا جرخأو

 .("2دودشم لبح وهف  ميملا نوكسب (  دمع ) ىف اهأرق نمو «ران نم دمع

 لييفلا ةروس

 4 4 ليجس نم ةراجحب مهيمرت
 .©9 ةراجح ىف نيط : ليججس )ف: ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع «ريثك نبا جرخأ

 نوعاّملا ةروس

 ١ 4 نيدلاب بّدَّكي ىذلا تيأرأإ»

 .(40ةريغُملا نب ديلولا ىف تلزن :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ٠ # نوعاملا نوعنميو إذ

 نوعنمي :لاق ءىدسلا نع «نايفس نع« نارهم نع ديمح نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 ,2© ةاكزلا

 رئثوكلا ةروس

 ” «رعبألاوه كتاش نإ

 تام املف «رتب :اولاق ءلجرلا روكذ تام اذإ اوناك :لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 .29 ةيآلا هذه هللا لزنأف ءدمحم رتب :اولاق هلم هللا لوسر ءانبأ

 .495/ه ريدقلا حتف ,ه 48/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت )١(

 .597/5 روشملا ردلا (؟)

 . هم ميظعلا نآرقلا ريسفت (')

 9.0/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (4)
 .ههه/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت " مع نايبلا عماج 2(

 ٠ .540 5/5 روشملا ردلا 055/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 27١1/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (5)
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 دسملاةروس

 ؛ 4 بطلا َةَلاَمَح هئأرماو

 .() ةميمنلاب ىشمت تناك :ىدسلا لاق

 ؟ 4 دّمّصلا هللا »
 «بئاصملا ىف هب ناعتسملاو بئاغرلا نم دوصقملاوه:لاق ىدسلا نع «ىبطرقلا جرخأ

 ,2() ةيندم ةروسلا هذهو

 .(09هل فوج ال ىذلا: 4 دمصلا ا :ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع ريثك نبا جرخأو

 قلفلا ةروس

 ١ «قّلَقلابربذوعألّق»
 لاق ءىدسلا نع «نايفس نع «نمحرلا دبع نع ءراشب نبا انثدح :لاق ىربطلا جرخأ

 تجرخ « هنع فشك اذإف ءءاطغ هيلع منهج رعق ىف بج :4 قّلَقلا إ»:ىلاعت هلوق ىف

 .(؟)هنم ج رخي ام رح ةدش نم ران هنم

 " 4« بتقو اذإ قِساَع رش نمو »
 .©© ليللا وه # قساغ ف : ىلاعت هلوق ىف لاق ىدسلا نع « ىبطرقلا جرخأ

 )١( ىناعملا حور « 51 / ه ريدقلا حتق ء« 514 / 4 ميظعلا نآرقلا ريسفت 75+27 /8 نآرقلا ماكحأل عماجلا 4/

4 

 .017/ ريدقلا حتف “7/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا (0)

 .١5/ه ريدقلا حتف 207١/4 ميظعلا نآرقلا ريسفت (*)
 .5177/6 ميظعلا نآرقلا ريسفت 2550/٠ نايبلا عماج (4)

 .5045/م نآرقلا ماكحأل عماجلا (ه)

 ١م





 قحلم

 ىدسلا ذيمالتو ةاورلا مجارت





 ىدسلا ذيمالتو ةاورلا مجارت

 لسالس ىف مهركذ درو نيذلا ةاورلل ةمجرت مدقأ نأ قحلملا اذه ىف تلواح

 بتك مهتركذ نيذلا ىدسلا ذيمالت ضعب ىلإ ةفاضإلاب «ريسفتلا ىف ةروكذملا دانسإلا

 .اضيأ مهل تمجرت دقف «ريسفتلا اذه ىف ةياور مهل نكت ملو مجارتلا

 مسا ركذ اهيف ايعارم «ةلماك ىوارلا نع اهمدقأ ىتلا ةمجرتلا ىتأت نأ تدهتجاو

 ىلع تصرح كلذ بناج ىلإوءاحيرجت وأ اقيثوت هيف ةياورلا داقن ىأرو «هبسنو ىوارلا

 ىتلا رداصملا نإف كلذ نم مغرلابو .دجو نإ اهيف دعي ىتلا ةقبطلاو «هتافو خيرات ركذ
 ةيصخشلا نع هديرأ ام لك ىلإ لوصولا ىف ىنفعست مل ةمجرتلا هذه ىف اهيلع تدمتعا

 .مهل تمجرت نيذلا ددع غلب دقو.داكت وأ ةرصتخم مجارتلا ضعب تءاجف ءاهل مجرتأ ىتلا

 تصن لب «ريسفتلا صن ىف اوركذي مل ةرشع مهنم ءايوار نيعبسو ةتس قحلملا اذه ىف .

 : ىدسلل هتمجرت ىف متاح ىبأ نبا ركذ دقف .ىدسلل ذيمالت مهنأ ىلع مجارتلا بتك

 ىبأ نب دايزو «ةمادق نب ةدئاز «لوغم نب كلام «برح نب كامس :ىدسلا نع ىور»

 . 2) ( شايع نب ركب وبأو (« صوحألا وبأ » ميلس نب مالس «حلاص نب نسحلاو ةمئيخ

 نع ىورو »:ىدوادلا لاقو «2") ( دقاو نب نيسحلا ١» ىدسلا ذيمالت نم رجح نباركذو

 .(9 ( قاحسإ نب ليعامسإ ):ىدسلا ذيمالت نم ىلماعلا ركذو 27 (ليئارسإ:ىدسلا

 عجري انيديأ نيب دوجوملا ىدسلا ريسفتل ذيمالتلا ءالؤه ةياور مدع ىف ببسلا لعلو

 : ىلإ

 ىف هيلإ ىهتنت ال ىتلا راثألا هذه ىدسلا ريسفت نم اوور امبر ذيمالتلا ءالؤه نأ أ

 وأ ةباحصلا نم مهريغو دوعسم نباو «سابع نبا ىلإ ىهتنت لب ,دانسإلا

 .5768 مقر ةمجرت ١814/١/١ ليدعتلاو حرجلا )١(

 .01/7 مقر ةمجرت ١54/١ بيذهتلا بيذهت )١(

 ٠١١. مقر ةمجرت ١٠١9/١ نيرسفملا تاقبط ()

 .51115 مقر ةمجرت 4/١ ةعيسشلا نايعأ (4)
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 .ريسفتلا صن ىف راثآلا هذه ركذأ ملو هل نيقباسلا

 مهنم اذيملت نيرشعو ةعبرأ مهددع غلبي ذإ ةماع ةفصب ىدسلا ذيمالت ةلق - ب

 . نيقباسلا ةرشعلا

 نم ةرم لوأ هل مجرتملا ملعلا مسا اهب درو ىتلا ةحفصلا مقر عضو ىلع تصرح دقو

 . مهمجأرت راسي نع (-) ةمالعلا هذه عضوب

 رثعأ مل ةاورلا نم ةعبرأ ىقبت دقف قحلملا اذه مهمض نيذلا ةاورلا ءالؤه بناج ىلإو

 :مهو ةمجرتلل رداصم نم هيلع تدمتعا اميف مهل ةمجرت ىلع

 . (788) قرزألا فسوي نب قاحسإ نب رفعج ١-

 .(؟51١”١)ثراحلا_؟

 .(479)رمع#

 .(454) ذاعم نب هللا ديبع -4

 ملك



 مججارقلا

 ىدسلل اوجرخأ نيذلا مجارتو ,ىدسلل ةدنسملا راثآلا ىف نيروكذملا مجارت لمشتو

 . مهبتك ىف
 ةّبيش وبأ ؛ ىسبعلا ىت ىتساوخ نب نامثع نب ميهاربإ نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ - ١

 ةقث ءىسوم نب هللا دبعو «ثاَيَغ نب صْمَح نب رمع نع ىور :( 7١ ) ىفوُكلا
 .(') ةيرجه نيتئامو نيتسو سمخ ةنس تام

 ةقبطلا ىف دعيو ءىدسألا بدحألا نايح ع نب لصاو ىلوم : شايع نب ركب وبأ - ؟

 ىفوت ؛ثيدحلاب ًافراع ءًاقودَص ةقّت ناكو «دابعلا نم ناكو ءرمع هنكلو ؛ةسداسلا

 .(5) ةئامو نيعستو ثالث ةنس ةفوكلاب

 ةعلسلا بحاص زازبلا قاحسإ وبأ وه : ئزاَوُهَألا ىسيع نب قاحسإ نب دمحأ - *
 .© ةيرجه نيتئامو نيسمخ ةنس تام قودص

 « ىرولا نع ىور : ( 75 ) ىرَفْعلا ىفوكلا ئومألا ىشرقلا لّضفُملا نب دمحأ - ؛
 وبأ لاق « امهريغو « متاح وبأو ؛ةعرز وبأ :هنع ىورو ليئارسإو « رصن نب طابسأو
 دمحم نب ورمع مع نباوهو«ةعيشلا ءاسؤر نم ناكو ,(اقودص ناك ) : متاح

 ..(© نومأملا ةفالخ ىف نيتئامو ةرشع سمخ ةنس ةدعقلا ىذ ىف تام «ىزقنعلا

 «تاقثلا ىف ناّبح نبا هركذو ,دمحأ هفعضو «هيف ْفَلَتْخم :ىنادمهلا رصن نب طابسأ
 هيف لاق ءرصن نب طابسأ هنع لاق متاح ىبأ نباو ءاجرح هيف ري ملو ىراخبلا هركذو

 ءدنسُلا شماه ىف ركاش دمحأذاتسألا هقثوو «(ةقث رصن نب طابسأ : :نيعم نب ىيحي

 .(© ةسداسلا ةقبطلا ىفوهو

 )١( ليدعتلاو حرجلا ١/1/ 21١١بيذهتلا بيذهت ١/155.

 )١( بيذهتلا بيذهت (؟) .؟555/ 5 ىربكلا تاقبطلا ١/١4.

 41١١/5. ىربكلا تاقبطلا 7717/١/١ ليدعتلاو حرجلا (5)

 قيقحت دمحأدنسم(١٠4ص راصمألا ءاملع ريهاشم:ه/؟/١ ريبكلا خيراتلا 5/1/١*2 ليدعتلاو حرجلا (ه)

 .751/5 23178 مقر رثألا ءركاش ذاتسألا

 ءم/مضا/



 « مدآ نب ىيحي نع ىور ( ١ ٠ ئرقُلا ىنوحاطلاوه : جاجحلا نب قاحسإ -5

 نب ىتلاو « ملسم نب دمحم : هنعو « قازرلا دبعو داّمح ىبأ نب نمحرلا دبعو

 نب قاحسإ نع قازرلا دبع ريسفت ىكتشدلا نمحرلا دبع بتك دقو «ميهاربإ

 .20 جاجحلا

 لاقو «تاقثلا ىف نابح نب هركذو ءلوهجم:متاح وبأ لاق:(179)ريزو نب قاحسإ

 .(7 نويفوكلا هنع ىور « ىدسلا نع ىوري « بوقعي ابأ ىنكي : ىميمت رمت

 ثدح «ةقث «نيعباتلا عابتأ نم وهو: فسوي وبأ ىعبسلا قاحسإ نب سُنوُي نب ليئارسإ -

 ىف دعي ةرجهلل ةئامو نيتس ةنس تام.هفعضتسي نم مهنمو ءاريثك اثيدح سانلا هنع

 .©0ةسداسلا ةقبطلا

 نب دمحمو «بهو نب ديزو «هيبأ نع ىور :(74) ىسمحألا دلاخ ىبأ نب ليعامسإ - 4

 ةنس تام «ىعبات «ةقث ىفوك «نانايفسلاو «ةبعش :هنعو ءباهش نب قراطو دعس

 .«9ةعبارلا ةقبطلا نم دعيو .ةرجهلل ةئامو نيعبرأو تس

 ىدحإ ةنس تام «قودص هنإ : نولوقي :ىئالملا ليئارسإ وبأ قاحسإ ىبأ نب ليعامسإ - ٠

 .(20 ةسداسلا ةقبطلا ىف وهو ةئامو نيعبسو

 فيس نب ليعامسإ وه ) : متاح ىبأ نبا لاق :( ؟ 58 )ىلجعلا فيس نب ليعامسإ ١

 .©) ( لوهجم ) : لاقف هنع ىبأ تلأس : لاقو « « قاحسإ وبأ

 هيقفلا «ىقشمدلا مث ىرصبلا ريثك نب ءوض نب ريثك نب ورمع نب ليعامسإ_١١

 ؛ىزملا مزال امك «مهريغو «ركاسع نباو «ىدمآلاو «ةّتحسشلا نبا عمس :ىعفانشلا

هأ ةدمعو «ظافحلاو ءاملعلا ةودق ناكو (ةيميت نبأ نعذخأو (هيلع أارقو
 ىناعملا ل

 .©9 ةرجهلا نم ةئامعبسو نيعبسو عبرأ ةنس نابعش ىف ىفوتو «ظافلألاو

 719/8/١. نازيملا ناسل 7117/1/١. )١( ليدعتلاو حرجلا (1)

 بيذهتلا بيذهت 2١5 87ص راصمألا ءاملعريهاشم 704/5 ىربكلا تاقبطلاء" 05 ليدعتلاو حرجلا (5)
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 .؟ 58/5 ىربكلا تاقبطلا (0) 591/١. بيذهتلا بيذهت (4)

 ..55/ ١ نازيملا ناسل (7) 1175/1/1١. ليدعتلاو حرجلا (7)
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 ١ ىئاسنلا لاقو «ةقث :دواد وبأ لاق :(575 ) عيكو وبأ ىساؤرلا حيلم نب حارجلا :

 مهولا ريثك وهو «ءىسب سيل ١:ىنطقرادلا لاقو « (سأب هب سيل» ( )©2.

 تام «ةقباسلا ةقبطلا ىف «ةقث :هللا دبعابأ ىنكي «ىنادمه «ىح نب حلاص نب نّسَحلا 4
 ش .(0ه158 ةنس

 نيسمخو عبس ةنس تام قودص ىدادغبلا ىلع وبأ «ءىدبعلا ديزي نب ةفرع نب نسحلا ١

 .(0ةئاملا زواج دقو «ةرجهلا نم نيتئامو

 نبا هنعو , مصاع ىبأو «قازرلا دبع نع ىور : )3١8( ىدبعلا ىبحي نب نسحلا 15
 ةنس تام تاقثلا ىف نابح نب هركذ قودص «متاح ىبأ نباو ءايندلا ىبأ نباو ,هجام

 .(9 ةرجهلا نم نيتئامو نيتسو ثالث

 ىئاسنلاو دمحأ هقثو «ىفوكلا ديعس وبأ ,مهالوم ىشرقلا ءىزقنعلا دمحم نب ورمع 7

 .نيعستو

 .«7ىازلاب «ةنكاس نون امهنيب ءفاقلاو ةلمهملا حتفب : ىزقنعلاو

 نب هللا دبع ىلوم «ورم ىضاق «ىلع وبأ دقاو نب دمحم نب ورمع نب نيسحلا

 نب ديزو «شمعالا هنع ىور ؛ىوحنلا ديزيو «ةديرب نباو ةمركع ىور:زيرك
 ((ةقث ) :نيعم نب ىيحي لاقو (اريخ هيلع ىنثأو هب سأب الو : متاح وبأ هنع لاق «بابحلا

 .«0ةرجهلل ةئامو نيعبسو ثالث ةنس ىفوت .(سأب هب سيل» :ةعرز وبأ لاقو

 ىهاو » :ةعرز ىبأ نع ىراخبلا لاق ثيدحلا عضوب ىمر ءادج فيعض:ىفوكلا

 ناك :٠ نابح نبا لاقو « « ثيدحلا ركنم « هوكرت » : متاح ىبأ نبا لاقو ««ثيدحلا

 .©9 (دمحم باحصأ متشيو «تاعوضوملا ءايشألا تاقثلا نع ىوري

 )١( ص تاقبطلا باتك (؟) .”571/ ص نيرسفملا تاقبط ١58.

 .55 15/5 قباسلا ردصملا (4) .؟797/؟بيذهتلا بيذهت(؟)

 - ٠057" ةمجرتلا مقر 55/١/7 قباسلا ردصملا (5) .7/8/7؟ بيذهتلا بيرقت « 48/8 بيذهتلا بيذهت(0)

 .؟78ص راصمألا ءاملع ريهاشم ١١/8/9/١ ١١9: ليدعتلاو حرجلا 557/1/١« ريبكلا خيراتلا (9)

 ككل



 ىلع وبأ وأ «فوع وبأ ىساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح نب نمحرلا دبع نب ديمح ٠
 نب ماشهو «شمعألاو «دلاخ ىبأ نب ليعامسإو هيبأ نع ىور :(11١)ىفوكلا
 «ريمن نباو ,ةّبيتقو «ةَبيسش ىبأ انباو «ةمّئيخ وبأو ءدمحأ :هنعو مهريغو ةورع
 لاقو «(«ثيدحلا ريثك «ةقث ةقث ناك ):دعس نبا لاقو«( ةقث ) :نيعم نبا لاق (ىيحيو

 نيعستو نينثا ةنس تام «دمحأ هيلع ىنثأو 2« كسان «لقاع ءتبث ةقث :ىلجعلا

 )2١. ةرجهلا نم ةئامو

 هنأ الإ قودصوهو :(4 )٠0 ىنادّمهلا ثراحلا نب ةّيطع .ىنالقسعلا حاَرجلا نب داور ١'
 هرمع رخآ ىف ناك ١:ىراخبلا لاقو «متاح ىبأ نبا لاق امك هرمع رخآ هظفح ريغت

 . () (هثيدح موقي نأ داكي ال طلتخا دق

 ةنس بحاص «ثيدحلا نومأم ةقث ناكو : تّلّصلا ابأ ىنكيو «ىفقثلا ةماَدق نب ةدئاز 7

 . 29 ةسداسلا ةقبطلا ىف دعيو «ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس مورلا ضرأب ىفوت ةعامجو

 هنع لاق .مهريغو ىبعشلاو هاجم نع ىور :ىفوكلا ,ىفعجلا ةمثيخ نب دايز

 .(5) (ثيدحلا حلاص :٠ دمحأ لاقو (ةقث ءىفوك »:ةعرز وبأ لاقو«« ةقث » :ىبحي

 «هريغو ءديعس نب ىبحي نع :نسحلا ابأ ىنكيو قارولا ىفقثلا دمحم نب ديعس :١

 .2©© دادغبب ٌىفوت .:ةعامجو برح نب ىلعو لبنح نب دمحأ هنع ىورو

 نم نيعستو عبس ةنس دلو :ىفوكلا هللا دبع وبأءىروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس "5

 .(9 ةعباسلا ةقبطلا ىف دعيو

 نكس :(؟١٠/) ىفوكلا دمحم وبأ ىلالهلا نوميم نارمع ىبأ نب ةنييع نب نايفس -7

 نب ديمح« ليوطلا ديمحو «ىنايتخسلا بويأو «ىسوم نب بويأ نع ىورءةكم

 )١( بيذهتلا بيذهت 2414/9 45.

 .07 4/5/١ ليدعتلاو حرجلا 2901/1/5 ريبكلا خيراتلا (؟)

 .؟"5/5 ريبكلا تاقبطلا (5)

 .50/1/؟ ليدعتلاو حرجلا (4)

 .55١/؟ لادتعالا نازيم :*99/5 ىربكلا تاقبطلا (5)

 1١1/4. بيذهتلا بيذهت 2١58 ص تاقبطلا باتك ١940/١« ظافحلا ةركذت (7)

 فدل



 «ىفوك «ىعفاشلاو «ىروثلاو (ةبعشو «حيرج نباو «شمعالا هنعو «جرعالا سيق

 .(0) ةئامو نيعستو نامث ةنس تام «(تبث «ةقث

 هوبأ ناك «فيعض اذه نايفسو «ىربطلا خيش : هوبأ :( 70 حارجلا نب عيكو نب نايفس - 7

 هيلع لخدأو هثيدح هيلع دسفأ نايفس قارو نكلو ءاح اص الجر ناكو ةجحو امامإ

 .("0هتياور نم سيلام

 ةقبطلا ىف ءاحلاص «ثيدحلا ريثك «ةفينح ىنبل ىلوم : صوحألا وبأ ميلس نب مالّس

 .(0ةئامو نيعستو ةعست ماع ديشرلا نوراه ةفالخ ىف ةفوكلاب ىفوت «ةسداسلا

 نب دمحمو ؛سابع نبا نع ىور : (47* ) ىراصنألا شّربألا لضفلا نب ةّمّلم 8

 «عيسشتي» :نيعم نب ىيحي هنع لاق «ىزارلا ديمح نب دمحم هنعو .ىروثلاو «قاحسإ
 ةئام ةنس تام « ةرم نم ظفحي ءاظفاح ناك :ليقو «(سأب هب سيلو «هنع بتك دق
 .(4) نيعستو

 ماع احيصف ناك :ىفوكلا «ةريغُما وبأ ءىركبلا ىلهذلا سوأ نب برَح نب كامس - ٠

 ةقبطلا ىف دعيو «ةئامو نيرشعو ةثالث ماع ىفوت «هيف فلتخم «سانلا مايأو رعشلاب

 , 290 ةغلاثلا

0-0 

 نيعبرأ ةنس تام كرابملا نبا عمس «فورعم «ةقث 5١559(: )ىزرملا رصن نب ديوس ١

 .29) ةنس نيعستو ىدحإ نع نيتئامو

 نب | طع «برح نب كانسو :ىعيبسلا قاحسإ يأ يع ىو : 515 هللا

 عبس ةنس تام «ءىطخي ةقث قودص «لقاع .عيكوو «ىدهم نبا هنعو «بئاسلا

 .©9 ةسداسلا ةقبطلا ىف .ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو

 )١( بيذهتلا بيذهت 5//ا١١1.

 )١( صراصمألا ءاملع ريهاشم 277/8 779.

 ١57/4. بيذهتلا بيذهت (4) .”5 14/5 ىربكلا تاقبطلا (*)

 7757/4 بيذهتلا بيذهت 7375/5 ىربكلا تاقبطلا (5)

 .545/7/7١ىراخبلل ريبكلا خيراتلا نع القن نايبلا عماج شماه (5)

 .5/14*8 بيذهتلا بيذهت 2١07 ص راصمألا ءاملع ريهاشم 77٠/5 ىربكلا تاقبطلا ()

 فحمل



 مث ىطساولا ماطسب وبأ «مهالوم ىدزألا ىكتعلا درولا نب جاَجَحلا نب ةّبعش

 نمةئامعبرأ نم عمسو «ةملس نب ورمعو «كلام نب سنأ ىأر :( 47 ؛)ىرصبلا

 «بويأ:هنعو ءمهريغو «ىروثلا نايفسو ىدسلاو ةداتق نع ىورو «نيعباتلا

 ةبعش 7:ىروثلا لاقو «مهريغو «كرابملا نباو .عيكوو ؛ناطقلا ىبحيو شمعألاو
 «(ثيدح بحاص ةجح نومأم ةقث ) :دعس نبا لاقو (ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ

 تامو «ةرجهلا نم نينامثو نيتنثا ةنس دلو ««ثيدحلا ىف تبث ةقث » :ىلجعلا لاقو

 )2١. ةنماثلا ةقبطلا ىف دعيو .ةرجهلل ةئامو نيتس ةنس

 دهاجم فورح بحاص ليذهلا وبأ ْئراقلا ىكملا ريثك نب هللا دبع نب ةقدص 4

 نع ىور:لوقي ىبأ تعمس ٠:متاح ىبأ نبا لاقو ءىدسلا نع ىور )١59(:

 .(") ةنييع نب نايفس

 نبا دابع نع ىور :( 7١١ ) ىثيعشلا ةرامع نبا :لاقيو دامح ىبأ نب نمحرلا دبع *ه

 .ةقث نايفس نب بوقعيو «ىراخبلا هنعوءىروثلاو ةبورع ىبأ نب ديعسو «روصنم
 .2)نيتئامو ةرشع ىتنثا ةنس تام

 نم وهو « جيرج نباو رمعم نع ىور ٠١4( )ىناعنصلا مامه نب قازرلا دبع 5
 ىف ىمع «ريهش فنصم «ىريبزلا دمحأ ىبأو «ىبايرفلا ةقبطو «ءىروثلا باحصأ

 رشع ىدحإ ةنس تام « هب جتحيو هثيدح بتكي «ظفاح ةقث «عيشتي ناكو «ةرخأ

 .(5) نيتئامو

 نع ىور :( 74” ١ صاعلا نب ديعسس دلو نم « ىومألا نابأ نب زيزعلا دبع

 م . .

 )١( ص تاقبطلا « 558/5 بيذهتلا بيذهت 777.

 ١5٠٠١. ةمجرتلا مقر .١/575/7ليدعتلاو حرجلا (؟)

 .5019//؟ لادتعالا نازيم «,7337/1/* ريبكلا خيراتلا (©)

 51١/5. بيذهتلا بيذهت (4)

 .1/ا//؟/؟ ليدعتلاو حرجلا (ه)
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 «نيتئامو نيعبسو عبرأ ةنس دلو :( "546 خيشلا وبأ ( ىناهبصألا نابح نب هللا دبع

 .©') ةئامثالثو نيتسو عست ةنس تام « نومأم ةقث « ماكحألاو ريسفتلا ىف فنص

 نم «روهسملا ةقثلا مامإلا :ىديمحلا وه : «ىدسألا ىسيع نب رييزلا نب هللا دبع "9

 سيئر وهو «ةنييع نبا ىف سانلا تبثأ وه » :متاح ىبأ نبا لاق «ىراخبلا خويش

 "5)نيتئامو رسثع عست ةنس تام (مامإ ةقث وهو «هباحصأ

 «ةريثك تافنصم هل : (؟79 )ركب وبأ ايندلا ىبأ نب نايفس نب هللا ديبع نب هللا دبع غ٠

 ىدحإ ةنس تام «ءظفاح قودص وهو ( ءافلخلا ءانبأ بدأ 0و «لمألا رصق ) :اهنم

 ") نيتئامو نينامثو

 رشع ةينامث ماع ورب دلو :(555 ) نمحرلا دبع وبأ حضاو نب كرابُما نب هللا دبع 4١-

 ىفوت «هلدعو هتمامإو هلوبق ىلع ءاملعلا عمجأ«ةقث ءاتبثم اسيك ناك «ةرجهلل ةئامو

 .(*) ةرجهلل ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس قارعلاب

 دنسُلا بحاص :( 715 )ىفوكلا نامثع نب ميهاربإ ةبيش ىبأ نب دمحم نب هللا دبع 47
 «كيرش نع ىور «كلذ ريغو  ثيدحلا ىف ادج ريبك باتك وهو  فنصملاو

 سمخ ةنس تام «تبث «ةقث ءملسمو «ىراخبلا :هنعو مثيهو ؛عيكوو «كرابملا نباو

 .«"0نيتئامو نيثالثو

 سمخ ةنس دلو «هيقفلا :( 474 )ىرصملا دمحم وبأ ملسم نب بهو نب هللا دبع - و

 «ثيللاو ءنايفسو «دايز نب ديمح رخص ىبأو ؛حيرج نبا نع ىورو «ةثامو نيرشعو

 .() ةئامو نيعستو عبس ةنس تام «ةقث «ىلعألا دبع نب سنويو ىدهم نبا هنعو

 نب ثعشألاو «ةرمس نيرباج نع ىور :(559 ) ىفوكلا نيسحلا نب كلملا دبع 4 4

 «سأب هب سيل «ليئارسإو ءميشهو ءشمعألا هنعو ةدرب ىبأو متاح نب ىدعو «سيق
 ,( هظفح ريغت ا ع

 .517 2511/5/5 ليدعتلاو حرجلا (5) ١. 497/9 ظافحلا ةركذت )١(

 .586/5بيذهتلا بيذهت (4) 2.50/4 مالعألا 84/5 ظافحلا ةركذت (0)
 519/١ ظافحلا ةركذتو 07١/5 بيذهتلا بذهت () .550/4 مالعألا ,5 ١5 قباسلا ردصملا (ه)

 .5//7410/؟ ليدعتلاو حرجلا (7)
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 تيبب هنم عمس ةنييع نب نايفس نع ىور «سدقملا تيب ليزن :متاح ىبأ نبا

 .20) (سدقملا

 هيف لاق ميعنوبأو عيكو هنع ىورو ءىدسلا عمس : (١47)ىفوكلا تباث نب نامثع -7

 .() (ةقث » :ةعرز وبأ

 «نارحب ثيدحلا ءاملع دحأ ( 45١ ) بدؤملا ىفئارطلا نمحرلا دبع نب نامثع 47

 نب دمحأو «بيرك وبأ :هنعو ؛هتقبطو رمع نب هللا ديبع نع ىور «ةيمأ ىنبل هؤالو

 سأب ال قودص» :متاح ىبأ نبا لاقو ((قودص ) :نيعم نبا لاق «ىواهرلا ناميلس

 .(0) ةرجهلا نم نيتئامو ثالث ةنس تام اهب

 رهشأ نم :(589 )ىقشمدلا مساقلا وبأ ءركاسع نبا هللا ةبه نب نيسحلا نب ىلع -

 ةنس تام «ظفاح «نقتم «ةقث وهو «ةباحصلا مجعمو «ريبكلا قشمد خيرات : هتافلؤم

 .(9) ةرجهلا نم ةئام سمخ و نيعبسو ىدحإ

 ابأ ىنكي ,نادمه نم«عفار نب ىنه نب ىفش نب نايح نب ملسم نب حلاص نب ىلع 8

 «نطب ىف دلو مأوت حلاص انبا نسحو ىلع » : لاق (؟88 ) نيكد نب لضفلا دمحم

 :ىسوم نب هللا دّيبع لاقو 20غ نارقلا بحاص ىلع ناكو «ةعاسب همدقت ىلع ناكو

 (رفعج ىبأ ةفالخ ىف « ةئامو نيسمخخو عبرأ ةنس ىفوتو 20 نآرقلا هيلع تأرق 2(

 20 ةسداسلا ةقبطلا ىف دعي «ثيدحلا ليلق «ةقث ناكو

 «بيسملا نب ءالعلا نع ىور : ١( 48 ) ىفوكلا ىدسألا قرزألا سباع نب ىلع ٠

 «(فيعض) : ىئاسنلا لاقو «( ءىشب سيل ):نيعم نبا لاق ءامهريغو «ميلس نب ثيلو

 601 هثيدح بتكي هفعض عم ):ىدع نبا لاقو

 ) )1١ليدعتلاو حرجلا ١ **. ظافحلا ةركذت 5141/1١.

 ليدعتلاو حرجلا (؟) 55/5  2١بيذهتلا بيذهت 5/197 ٠١.

 بيذهتلا بيذهت (؟) 240/9 55.

 . ١١8/4 ظافحلا ةركذت (4)

 .717/14/5 ىربكلا تاقبطلا (5)

 188 1 4/* لادتعالا نازيم (3)

23: 



 ؛ىعازوألا نع ىور :(545 ) :ىقشمدلا صفح وبأ ىميتلا ملم ىبأ نب ورمع -
 نب دمحأو «ىعفاشلاو «ديعس هنبا :هنعو «ثيللاو كلامو ءالعلا نب هللا دبعو

 ةقبطلا ىف «تاقثلا ىف نابح نبا هركذ ىقربلا ميحرلا دبع نب دمحمو ءفسوي
 )١ نيتئامو ةرشع ثالث ةنس تام ءاهوحن وأ ةنماثلا

 ءهدج ىلإ بسني دقو « دانقلا ةحلط نب دامح نب ورمع وه داّنقلا داّمح نب ورمع

 متاح ىبأ نبا ىور ءملسم هنع ىور «ةقث وه ( © ) : ( ةحلط نب ورمع ٠:لاقيف

م ابأ ىنكيو ١:ديعس نب لاقو ««قودص ٠:هلوق نيعم نب ىيحي نع هيبأ نع
 «( دمح

 نينثا ةنس لوألا عيبر رهش ىف ةفوكلاب ىفوت ءىدسلا نع طابسأ ريسفت بحاص

 .20 ( هللا ءاش نإ ةقث ناكو «ةرجهلا نم نيتئامو نيرشعو

 ةقث وهو :( )4١8 ىفوكلا «ىئاوسلا دمحم نب ةبقع نبا وه  فاقلا حتفب  ةصيبق ه7

 .©)ىروثلا نايفس نع اريثك ىوريو ىراخبلا خويش نم فورعم ءقودص

 «ةرم نب ورمع نع ىور :( ١917 )ىفوكلا ىدسألا دمحم وبأ عيبرلا نب سيق

 لخدأ «ربك ال ريغت ءقودص «ىنامحلا ىيحيو «ةبعشو نايفس هنعو ؛ةقالع نب دايزو

 وأ عبس ةنس تام ةسداسلا ةقبطلا ىف دعيو «هب ثدحف «هثيدح نم سيل ام هنبا هيلع

 .(9 ةئامو نيتسو نامث

 ىف دعيو اريخ الضاف «ءثيدحلا نومأم ةقث : كلام نب مصاع نب لوغم نب كلام -

 .2© ةرجهلل ةئامو نيسمحو نامث ةنس ةفوكلاب ىفوت ةعباسلا ةقبطلا

 بستني امهالك و «ىربطلا ريرج نبا خيش )١79(: ىربطلا ىلمآلا مي ميهاربإ نب ىنثملا ه5

 اريثك اذه هخيش نع ىوري ريرج نباو «ناتسربط ندم ربكأ لمآو «ناتسربط ىلإ

 )2١. بتك نم ىدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل نكلو «خيراتلا ىفو ريسفتلا ىف

 .؟؟8/ تاقبطلا باتك «57/8 بيذهتلا بذهت )١(

 )١( ىربكلا تاقبطلا 255/86/17 ليدعتلاو حرجلا .

 .581/5 ىربكلا تاقبطلا 5١57/5/7 ليدعتلاو حرجلا (0)

 .157/5 ىربكلا تاقبطلا 751/8 بيذهتلا بيذهت 270/١ ظافحلا ةركذت (4)

 51 ىربكلا تاقبطلا 22(

 177/١. نايبلا عماج شماه (7)
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 «ناملس نب عيبرلا عمس :رذنملا نبا ءركب وبأ مامإلا وه ىروباسينلا ميهاربإ نب دمحم 51
 هفيناصت نم ءادحأ دلقي ال ءادهتجم ناك ءرامع نب ىبحي نب دمحم هنعو

 .0 ةئامثالثو ةرشع ىنامث ةنس تام (« فارشألا باتك ):طوسبلا

 نم عمبم : رسفملا ىبطرقلا ,ىسلدنألا :ىجرزخلا حرف ركب ىبأ نب دمحأ نب دمحم

 ةركذتلاو نآرقلا ماكحال عماجلا ريسفت اهنم ةريثك فيناصت هلو ءامهريغو «ىركبلا

 «بيصخ ىبأ ةينمب ارقتسم ناك ءاهريغو ءراكذألا لضف ىف راكذتلاو ,ةرخآلا رومأب

 .() ةرجهلا نم ةئامتسو نيعبسو ىدحإ ةنس لاوس ىف اهب نفدو ىفوتو

 نيتئام ةنس تام «ةقث ءقودص «متاح ىبأ نباو ىئاسنلاو ىذمرتلا هنعو «ىبراحماو
 20 نيتسو

 ( رادنب ٠ ىرصبلا ىدبعلا نامثع نب راشب نب دمحم ركب وبأ راشب نب دمحم

 ةعامجلاو «ىوغبلا هنعو «ديعس نب ىيحيو «ناميلس نب رمتعم نع ىور )2٠0(:

 .(؟9نيتئامو نيسمحخو نيتنثا ةنس تام ةقث ءدواد ىبأ نباو

 فيناصتلا بحاص : ١( ) ىربطلا بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم 1١

 نم نيتئامو نيرشعو عبرأ ةئنس اهب دلو «ناتسربط لمآ لهأ نم وهو ةروهسلملا
 مثالا خيرات « خيراتلا باتكو « نايبلا عماج 0( :ريسفتلا ىف باتك هلو (ةرجهلا

 بهذمب درفنا مث ءايعفاش الوأ ناكو « كلذ ريغو « (« تاءارقلا باتكو «كولملاو
 دادغبب ىفوتو رضت ال ةالاومو ءريسي عيشت هيف «قداص «ةقث «عابتأ هيف هلو «لقتسم

 .(20ةئامثالث و رشع ةنس

 ةقث « ىربطلا خيش :(4 57 ) ىزارلا هللا دبع وبأ ىميمتلا نايح نب ديمح نب دمحم مّ

 )١( بهذملا جاييدلا (؟) . 14150 ص نونظلا فشك «717// نازيملا ناسل 039117 81/8

 )"( .ه8/9 بيذهتلا بيذهت ) )4١ظافحلا ةركذت ٠ .85/؟

 نازيملا ناسل 5 *؟/؟ نايعألا تايفو (ه) ٠:1  )5( .1١ريبكلا خيراعلا ١/55/1.

 تل



 .©20قودص «ةقث وهو ليعامسإ نب كلام ناسغ ىبأو ءلضفملا نب دمحأو «ىسوم

 خوي نم «نومأم ةقث ظفاح :(559 )ىفوكلا ىدسألا ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم 4
 .() ظافحلا نم هريغو لبنح نب دمحأ

 ءجشألا ديعس ىبأ نع ىور ىزارلا سيردإ نب متاح ىبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم 6

 «نابح نبا خيسشلا وبأ هنعو «ىسمحالا ليعامسإ نب دمحمو «ىلعألا دبع نب سنويو

 .©0ةرجهلا نم ةئام ثالثو نيرشعو عبس ةنس تام «ظفاح ةَقث

 وبأو «متاح وبأ هنعو «ىناهبصالا ناميلس نب دمحمو «هيبأو «كرابملا نبا نع ىور ٠

 .(5) ةرجهلل نيتئامو نيعبرأو سمخ ةنس تام «هب سأبال «ىربطلادواد

 .(* نيتئامو نيعبرأو نامث ةنس تام «ريبك ةقث

 باتك : اهمهأ فيناصت هلو «ءاعنصب أشنو ناكوش ةرجه ةدلب ىف «ةيوبنلا ةرجهلا

 ىفلس «هيف عربو «ةيديزلا بهذم ىلع هقفت «هريغو «ريسفتلا ىف ( ريدقلا حتف »

 ش .(0) ه ١ ١76٠( ةنس ىفوت «داقتعالا

 .حلاص ةعرز وبأو «متاح وبأ :هنعو ؛ىماسلا ىلعألا دبعو ,ىدهم نب نمحرلا

 ,(79 ةقث ثيدحلا

 .75./ه نازيملا ناسل (؟9) .750/7/9 ليدعتلاو حرجلا )١(

 .77؟/94 بيذهتلا بيذهت (:) . 55/9 ظافحلا ةركذت (5)

 . ( ريدقلا حتف ) :ريسفت ةمدقم (7) .586/9 بيذهتلا بيذهت (0)

 45/1١/4. ليدعتلاو حرجا ()

 ال



 نم الزان ناكو 5٠١(: دمحم ابا ىنكيو «ىشرقلا ريهز ىبا نب دايز نب بلطملا ٠

 «شيرق نم ةرهز ىنبل فيلح رباجو «ىئاوسلا ةرمس نب رباج ىلوم وهو «فيقث

 ةعباسلا ةقبطلا نم ثيدحلا فيعض ناكو «ىشرقلا :دايز نب بلطملل ليق كلذلو

 .2') ديشرلا نوراه ةفالخ ىف ةئامو نينامثو سمجخب ةنس ةفوكلاب ىفوت

 ىبا نب ليعامسإ نع ىور : (755 ) ىزارلا هللا دبع وبأ راطعلا :رمع ىبأ نب نارهم ١

 مثكأ نب ىيحيو « ديمح نب دمحمو « ىسوم نب ميهاربإ : هنعو « ىروثلاو « دلاخ

 «ةبعشو «رامع نب ةمركع نع ىور«ةكم لزن( ٠ )ىودعلا ليعامسإ نب لمؤم ١

 2( ةقث ) :نيعم نبا هنع لاق «رادنبو «لبنح نب دمحأ هنعو نينايفسلاو «نيدامحلاو

 .عجارملا نم ىدي نيب اميف ةمجرت هل دجأ مل ( 7١ ىنادمهلا نوراه نب ىسوم 54

 نع ىور :( 5 77 )ىعارلا ىفوكلا باصقلا «ةزمح وبأ روعألا ةزمح نب نوميم ال5

 .(9) ةسداسلا ةقبطلا نم

 ليعامسإ نع ىور (5؟١ ) ىفوكلا ىساؤرلا نايفس وبأ حيلم نب حارجلا نب عيكو
 « كرابملا نبا هنعو « ىعازوألاو « ىروثلا نايفسو « جيرج نباو دلاخ ىبأ نبا

 .("0ةئامو نيعستو عبس ةنس تام « نومأم « ةقث « بيرك وبأو « نيعم نب ىيحيو

 :(8/١5)ىرصملا ءىفدصلا ىسوم وبأ ةرسيم نب ىسوم نب ىلعألا دبع نب سنوي

 ؛ىلعالا دبع نب سنوي ناك ةعرز وُبَأو ملسم هنعو ءبهو نباو «ةنييع نبا نع ىور

 نيتسو عبرأ ةنس ىفوت « ةقث «ىربطلا ريرج نبا هيلع أرقو «تاءارقلا ىف امامإ

 .0©2نيتئامو

 5717/٠١. بيذهتلا بيذهت (5) .5//57281 دعس نبا ىربكلا تاقبطلا )١(

 .181/5 ىربكلا تاقبطلا 296/١١ بيذهتلا:بيذهت (:) 580/١١. قباسلا ردصملا (©)

 .157 7/1١1١ بيذهتلا بيذهت 258 / ١ ظافحلا ةركذت (ه)

 .41 0/١١ بيذهتلا بيذهت «58/59 ظافحلا ةركذت (7)
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 سراهفلا

 . عجارملاو رداصملا سرهف ١

 . روسلا سرهف- ؟

 . تاعوضوملا سرهف - ”





 عجارملا رداصملا

 : هه ه © ( ريثألا نب دمحم نب ىلَع نساحما وبأ نيددلا زع )ريثألا نبا '

 : ةرهاقلا ءىسدقلا ةبتكم « ىلوألا ةعبطلا « باسنألا ةفرعم ىف بابّللا بيذهت ١-

 اها هال

 :ه١171١ (ىدادغبلا ىسولألا دومحم نيدلا باهش ) ىسولألا

 «قالوب ةعبطم ؛ىلوألا ةعبطلا«ىناثملا عبسلاو نآرقلا ريسفت ىف ىناعملا حور ١-
 .اها١1١٠١ ةرهاقلا

 :هال 85 (ىراخبلا ىفعجلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم ) ىراخبلا

 . ت .د «نانبل «توريب «ةيملعلا بتكلا راد « ريبكلا خيراتلا و

 : ه7176 (ىذمرتلا ىسيع ىبأ نب دمحم ) ىذمرتلا

 . م1981 ه١ .8٠ ؛ةرهاقلا ءرهزألا ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا ءىذمرتلا ننس -

 ( ىكباتألا ىدرب ىرغت نب فسوي نساحملا وبأ نيدلا لامج ) ىدرسب ىرغت نبا
 :هما/

 :ه7/. ةرهاقلا «ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا «ةرهاقلاو رصم كولم ىف ةرهازلا موجنلا  ه

 :ه 1/7/١ ( ىناَرَخلا ةيميت نب مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ ) ةيميت نبا

 .ه١+9 4 «ةرهاقلا «ةيفلسلا ةعبطملا «ةئلاثلا ةعبطلا «ليوأتلاو هباشتملا ىف ليلكإلا - 5

 .ه81١/ ؛ةرهاقلا «ةيفلسلا ةعبطملا «ةثلاثلا ةعبطلا ءريسفتلا لوصأ ىف ةمدقم -

 :ه/177 ( ىرزجلا نب ىقشمّللا دمحم نب دمحم ريخلا وبأ ) ىرزجلا نبا

 ظ «ةرهاقلا «ةيراجتلا ةبتكملا ءعابضلا دمحم ىلع حيحصت ءرشعلا تاءارقلا ىف رشنلا 8
 اها 558



 : ه "9 ” ( ىنج نب نامثع حتفلا وبأ ) ىتج نبا

 . ه7/85١ «ةرهاقلا «ةيمالسإلا نوئشلل ىلعالا سلجملا .نيرخآو

 ٠ :(ستنجا) رهيستدلوج

 ةرهاقلا «ىجناخلا ةبتكم ءراجنلا ميلحلا دبع ةمجرت «ىمالسإلا ريسفتلا ىف بهاذم ٠

 .اها ا:

 :ه "71 (ىزارلا ىلظنّخلا سيردإ نب دمحُم نب نمحرْلا دبع ) متاح ىبأ نبا

 نكدلا دابآ رديح «ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا ؛ليدعتلاو حرجلا ١

 اها 7

 ١ دادغب «ىنثملا ةبتكم «ثيدحلا ىف ليسارملا باتك ١845 --ه ١951م .

 هللا دبع نب ىفطصم ) ةفيلخ ىجاح ( /51 ٠ أ١ه:.

 ١ «نارهط«ةثلاثلا ةعبطلا ,نونفلاو بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشك ١ 131/4ه.

 :ه 8/84 ( ىمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب وبأ ) ىمزاحلا

 ةبتكم «زيزعلا دبع دمحأ دمحم قيقحت «راثآلا نم خوسنملاو خسانلا ىف رابتعالا : ١

 . ت .د . ةرهاقلا « فطاع

 :ه 6 ٠ © ( مكاحلاب فورعملا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ) مكاحلا

 :ةينامثعلا فراعملا ةرئاد «ىلوألا ةعبطلا ءثيدحلا ىف نيحيحصلا ىلع كردتسُما

 .اها 5557 «نكدلا دابأ رديح

 : ه 8# 4 ( ىتسبلا دمحأ نب نابح نب دمحم ) ناّبح نبا

 ١ ه111/9 «ةرهاقلا ,ةنجللا ةعبطم ءراصمألا ءاملع ريهاشُم باتك ١909م .

 :ها/ 47 ( فسوي نب نمحرلا دبع ىكزلا نب فسوي ) جاَجَحْلاوبأ

 ١ ,دنهلا ءىابمب ةمّيقلا رادلا ةعبطم «فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت ١ه

 .ما156



 : ه8 ؟ ( ىنالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ ) رجح نبا
 .ه15751١ ةرهاقلا ,ةداعسلا ةعبطم «ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا

 .م9511١ ,دنهلا ,ىلوألا ةعبطلا ءبيذهتلا بيرقت 8

 ٠“ ءدنهلا ,نكدلا دابآ رديح - ىلوألا ةعبطلا - بيذهتلا بيذهت ©١17ه.

 ١ «نانبل ءتوريب «تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم «ةيناثلا ةعبطلا «نازيملا ناسل ٠ ١175ه

 ١الاو1ام.

 ىنابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ ) لّبنح نبا (  4١ه1 :

 . م9١ 4/6--ه١1 7517 «ةرهاقلا ءفراعملا راد ءركاش دمحم دمحأ قيقحت دّنسمْلا

 : ها/ © 4 (ىسّلدنألا نايح نب ىلع نب فسوي نب دمحم ) نايح نبا

 *”  «ةرهاقلا «ةداعسلا ةعبطم :ىلوألا ةعبطلا «طيحملا رحبلا ./؟١9ه.

 :ه 4377( ىجررخلا هللا دبع نب دمحأ نيدلا ىفص ) يجررتملا

 «ةرهاقلا «ةيريخلا ةعبطملا ءىلوألا ةعبطلا «لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذهت ةصالخ -؟ ؛

 اها

 :ه 4 57 ( ىدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحأ ) بيطتخلا

 «ىلوألا ةعبطلا «ميلحلا دبع دمحم ميلحلا دبع ةعجارم «ةياورلا ملع ىف ةيافكلا "ه

 . م517١ «ةرهاقلا ,ةداعسلا ةعبطم

 : ه/4١٠ ( نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ) نودلخ نبا

 ١ ىيرعلا نايبلا ةنجل «ةيناثلا ةعبطلا ءنودلخ نبا ةمدقم « ١958م .

 :ه "7 ( ىكمربلا ميهاربإ نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ ) ناكلخ نبا

 «ةرهاقلا «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم «ىلوألا ةعبطلا «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو "7

 .ما9 48ه



 : ( ىراسناوخملا ىوسوُلا رقاب دمحم ) ىراسناوحلا
 « نارهط « ةيناثلا ةعبطلا « تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ ىف تانجلا تاضور 8

 ه5

 : ه 4 4 © ( ىدوادلا دمحأ نب ىلع نب دمحم ) ىدوادلا

 « ةرهاقلا « ةبهو ةبتكم ؛ ىلوألا ةعبطلا « رمع دمحم ىلع قيقحت « نيرسفملا تاقبط 8

 .م19177-ه1

 : هال 4/8 ( ىبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم ) ىبهذلا

 «ةرهاقلا ءىسدقلا ةبتكم «ىلوألا ةعبطلا ؛مالعألاو ريهاشملا تاقبطو مالسإلا خيرات ٠

 .ها8

 ؛نكدلا دابآ رديح « ةينامثعلا فراعملا ةرئاد «ةيناثلا ةعبطلا ءظافحلا ةركذت ١
 ها لل

 ه1 ؛نانبل «توريبءةعابطلل ةفرعملا راد ءلاجرلا دقن ىف لادتعالا ناَريم

 3 ملول

 : ه 191/1 ( ىبهذلا نيسح دمحم ) ىبهذلا

 هاآ5 «ةرهاقلا «ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم «ثيدحلاو ريسفتلا ىف تايليئارسإللا "0

 ع 1١ ١

  ها9١١" «,ةرهاقلا ,ةثيدحلا بتكلا راد «ةيناثلا ةعبطلا .نورسفملاو ريسفتلا “5

 .ما 11/5

 :(نيكزس داؤُف ) نيكزس
 ىمهف دومحم . د ةعجارمو ءلضفلا وبأ ىمهف ةمجرت «ىبرعلا ثارتلا خيرات

 . م١91١ «ةرهاقلا «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ءىزاجح

 : ه 717" ٠ ( عبنم نب دعس نب دمحم ) دعس نبا

 . م1961 ه1 1/ا/ «توريب « رداص راد «ىربكلا تاقبطلا

 هم:



 .ها 775 «نارهط ءرصنلا ةسسؤم «تريل سويلوي هححص «ريبكلا تاقبطلا “7

 :ه 91١ (ىطويسلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج ) ىطويسلا

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «نآرقلا مولع ىف ناقتإلا

 2 م١1 91/8 ,ةرهاقلا ءباتكلل

 .اها١١ 4 ةرهاقلا «ةينميملا ةعبطملا «روُأملاب ريسفتلا ىف روثنملا رّدلا "9

 .19571 ه1 /0/ «ةرهاقلا «ةثيدحلا بتكلا راد «ىربُكلا صئاصخلا غ٠

 : ه ١76٠ (ىناكوشلا دمحم ىلع نب دمحم ) ىناكوشلا

 ةعبطم «ةيناثلا ةعبطلا ءريسفتلا ملع ىف ةياردلاو ةياورلا َىََق نيب عماجلا ريدقلا حتف 4١

 .م19514١ ه1 81 «ةرهاقلا «ىبلحلا ىسيع

 : ه © 4/8( ىناتس رهشلا ميركلا دبع نب دمحم ) ىناتسرهشلا

 '  ه755١ «ةرهاقلا ءرهزألا ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا ءلَحتلاو للملا باتك

 .م0468

 ( حالصلا نباب فورعملا ىروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ) حالصلا نبا

 :اهك ع ا*

 .م1917/7١ «قشمد «ةمكحلا راد تاروشنم «ثيدحلا مولع ىف حالصلا نبا ةمدقم 4

 اهيل ( ىربطلا ريرج نب رفعج وبأ ) ىربطلا

2 5 5 

 راد «ةيناثلا ةعبطلا «ميهاربإ لضفلا وبا دمحم قيقحن ,كولملاو لسرلا خيرات -545

 .م551١/ «ةرهاقلا ء«فراعملا

 ؛ةرهاقلا «فراعملا راد ءركاش دمحم دومحم قيقحت «نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج -؛ ه

 .م١ 375 ىلإ ١ 481 نم

 . ه57١1١/ «ةرهاقلا قالوب ؛ىلوألا ةعبطلا «نآرقلا ليوأت نع نايبلا عماج -4*

 :ها١/1١ ( ىلماعلا ىنيسُحلا نيمألا نسحمم ديسلا ) ىلماعلا

 .م١ 919 ه1 «قشمد «نوديز نبا ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا «ةعيشلا نايعأ



 : ه 4551 (هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ربل دبع نبا

 ءرصم ةضهن ةبتكم « ىلوألا ةعبطلا ءباحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا -

 .م١٠95١«ةرهاقلا

 : ةدغ وبأ حاتفلا دبع

 .م١٠198١ ه١ 5٠٠ ؛توريب «ةثلاثلا ةعبطلا ءثيدحلا مولع ىف لئاسر عبرأ 4

 : ه ” 4٠ (ىرفصعلا بابش طايخ نب ةفيلخ ) ىرفصعلا

 «دادغب «ىناعلا ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا ,ىرمعلا ءايض مركأ قيقحت «تاقبطلا باتك ٠

 .م19717-ه117

 :ىواقرشلاتّفع . د

 .م9١/.١ «ةرهاقلا «بابشلا ةبتكم «نيرسفملا لامعأ ىف ةيناسنإ اياضق

 : ةتالف نامثع نسح نب رمع . د

 .م١19/8١ ه١ 4٠0١ «قشمد «ىلازغلا ةبتكم «ثيدحلا ىف عضولا ه7

 :ةلاحك اضر رمع

 . م1951 ه١ 8.0 «قشمد «ىقرتلا ةعبطم «نيفلؤملا مجعم ه7

 : ( ىكلاملا نوحرف نب ىلع نب ميهاربإ) نوحرف نبا
 .ه١61١ «ةرهاقلا «ىلوألا ةعبطلا ءبهذملا نايعأ ءاملع ةفرعم ىف بهذملا جابيدلا -ه 4

 :ها755١؟ ( ىمساقلا نيدلا لامج دمحم ) ىمساقلا

 بتكلا ءايحإ راد «ةيناثلا ةعبطلا ءثيدحلا حلطصم نونف نم ثيدحتلا دعاوق

 .م١1951 -ه١٠.5١ ,ةرهاقلا «ةيبرعلا

 : ه١/51 (ىبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ) ىبطرقلا

 «ةرهاقلا «ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم «ىلوألا ةعبطلا ءنآرقلا ماكحأل عماجلا 5

 .م155 ه6



 : ه 71/5 (ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ) ةّبيِتُق نبا

 .م٠597١ «ةرهاقلا ءبتكلا راد ةعبطم «فراعملا ه7

 : هالا/ 4 ( ىرصبلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ) ريثك نبا
 «ةرهاقلا «ىندملا ةعبطم «ىزاغ ليمج دمحم .د قيقحت «نيسحلا داهشتسا - مهم

 اها

  ه6٠.٠1١ ءايروس ءبلح «ىمالسإلا ثارتلا ةبتكم «ميظعلا نآرقلا ريسفت 4

 .م١

 : ه 7/8 ( ىنيوزقلا ديزي نب دمحم ) هجام نبا

 «ةرهاقلا «ىبلحلا ىسيع ةعبطم «ىقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت «ةجام نبا ننس

 .م1901 ها

 : ه 11/9 ( ىحّبصألا هللا دبع نب سّنأ نب كلام ) كلام مامإلا

 «ةرهاقلا «ىبلحلا ىسيع ةعبطم «ىقابلا دبع داؤف دمحم قيلعتو حيحصت ءأطوملا ١

 اها

 :ه "7 4 (ّىميِمّتلا سابعلا نب ىسوم نب دمحأ ) دهاجُم نبا

 «ةرهاقلا «فراعملا راد «ةيناثلا ةعبطلا ءفيض ىقوش .د قيقحت «تاءارقلا ىف ةعبسلا

 .اهآ5ة 606

 .ه 7١ه 6 ,ةرهاقلا ءرصم ةعبطم ,دمحم ةايح 7

 ظ : ةّزورد ةَرَع دمحم

 . م951١ «ةرهاقلا «ةعابطلل ةيموقلا رادلا ,مهرافسأ نم ليئارسإ ىنب خيرات "5

 : ه 7 4 5 ( ىدوعسملا ىلع نب نيسحلا نب ىلع ) ىدوعسملا

  ه196 ءةرهاقلا ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملا ءرهوجلا َنداَعَمو بهذلا جورم

 .مالا/6



 : ىعداولا ىداَه نب لبقم

 .ةيمالسإلا ةعماجلا تاروشنم «لوزنلا بابسأ نم دسسُلا حيحصلا 0

 . ت .د .ضايرلا

 نيدلا ىيجم قيقحت ءاهججحو اهللعو تاوءارقلا هوجو نع فشكلا باتك كا

 .م١9/8١ ه١ 5٠0١ «توريب ,ةلاسرلا ةسسؤم «ةيناثلا ةعبطلاءناضمر

 :ناطقلاعانم

 ه١14.8١ «ةرهاقلا «ةبهو ةبتكم ,ةسماخلا ةعبطلا «نآرقلا مولع ىف ثحابم

 .م1981-

 : ها" ( ساحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ ) ساحنلا

 .ه158١ «ةرهاقلا «ةداعسلا ةعبطم «ىلوأل ةعبطلا «خوسنملاو خسانلا باتك 8

 700 :ه4/8# (قارولا قاحسإ نب دمحم ) ميدنلا نبا
 . م١ 97/١ «نارهط «ىناردنزاملا ددجت اضر قيقحت ء«تسرهفلا_ 7١

 : ه 7.7 (ىئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ ) ىئاسنلا

  ها14١/ «ةرهاقلا «ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا «ىلوألا ةعبطلا «ىئاسنلا ننس ال١

 .ما55١

 : ( ىمغيهلا ركب ىبأ نب ىلع نيدلا رون ظفاحلا ) ىمشيهلا
 ١9517. «توريب «بتكلا راد «ةيناثلا ةعبطلا ,دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ا"

 ظ : ه4 5/4 (ىروباسينلا ىدحاولا دمحأ نب ىلع ) ىدحاولا

 .م97/8١ ه1: «ةرهاقلا ,ةيناثلا ةعبطلا ء لوزنلا بابسأ 7٠

 ؤ : ه5175 ىدادغبلا ىومحلا هللا دبع نب توقاي

 .ما19175-ه115656 رصم« ةريخألا ةعبطلا «ءابدألا مجعم /

 همم



 : فيلخ رداقلا دبع فسوي . د

 «ةرهاقلا «ىبرعلا باتكلا راد ؛ةرجهلل ىناثلا نرقلا ةياهن ىلإ ةفوكلا ىف رعشلا ةايح

 1 .ها؟886- م1554

 . م١ 9/١ « ةرهاقلا « بيرغ ةبتكم « ثيدحلاو نآرقلا ىف تاسارد





 ١١أه
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